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 5 «ناویا یامنیس

 ...اهژ رم یوسنآ

 اکیرم آی ئامنیس تالجم
 «نا رب !اتخاس»ملیفه راب رد

 ؟ دنا هتشونهچ

 : دشیس ینیبشیپ هک هنوگناىه [7
 رد ناربا ملیف هناخ یگدنیامن رتفد حاتفا
 اکیرمآ ردینا ریا دا زاملیف تیلاعف و كل روی وین
 ناسیمرد یاهداعلاقوف ساکعنا هکنآ ربهوالع
 تشاد یلخاد تابرشن و نا ربا نا رگ امنیس

 یفرعمرد ار یوضترع یلع تامادقایگمه و

 اصوصخ یناهچ یاهرازابهب ناربا یامنیس

 تایرشنرد ,دندوتس اکیرمآ نوچمه یروثک ۱
 یاهدرتگ باتزاب عوضومنیا زین یچراخ ۱

 . اد

 ناریا»هک یبلطمزا یتمسق هشذگ هتنه

 درومرداکپرمآ میقع ناینا ریا هیرشن « زعیات
 «نا ریاملیفهناخ» و یوضترم یلع یاهتیلاعف
 هنهن دارد. میدرک لق دوب هداد راشتنا

 هبروئک نامه پاچ« یتیارو » هیرشن زی
 هدسیون « زرگسسثابارق» هکدیسر ناعتسد
 هناخ تیلاعف هبیاهلاقم یلع مه هبرشن نیا

 هتخادرپ اکیرمآرد یونتترعو ناربا ملیف

۳:۳۳ ۳۳۳ 

 , تسا ۱

 عوضوم نیاهبهراشا شاهلاتم رد یو ۱
 تیلاعفدهاثكرویوبت تسیدنچهک تسا هدرک .

 ساسارب.تسا یناربا نارگامنیس زا یاهدع

 - هیهت یوضترمیلع ,دش بسک هک یتاعالطا
 رولتتساب یگدنیامن رتفد كي یئا ربا هدننک
 ینارباهیامرساب و اکیرعآ ردملیف ود دیلوآ
 ملیفود نیا تسا راودیما و هدومن سیسات
 یا رازاب هبار یئاربا ملیف دورو هار

 هک تسا دقتعم هتبلا ودنک راوبه یللملایب
 اکیرمآرد ملیف شخب یاهکرش كمك هب اهن
 ۰ دو دهاوخ رسیع

 یلانثآ ما ناربا یانیس رد یوضترم ۱
 دئاب امتیس هدننکهیهت هکتآزال قوا ته 7

 . ت دهه زونه وهدوب راگنامازور كي
 راشتنا هنیمز رد لاس تسیب هک یوضترم

 نوسنکا و هدرک تیلاعف یئامنیس تایرشت
 هداسنکیم هرادا ار ناربا یلامنیسهیرشن اهنت
 دروآیور ملیفایهتاب لبق لاس جنپ دودح زا
 سیساتار«ناربامیفاناخ » زین لبق لاهس و
 ۲۰: نهرگرت

 تک رش نیا رد ملیف هس لاحفپ ات وا

 هتشون «یتیار و » هلجم

 نیمزرس »ملیف : تسا

 (نا ربا تخاس) «دوعوم

 تسا یناهجیداعب ایا راد

 دها وخاکی رمآ رد وا هک ار یملیف ود تایئزج
 . دون مالغا تخاس

 نیمزرس » هکار لوا ملیف یویراس
 ماسابنا ربا رد مليفنیا ) دراد مان « دوعوم

 (دش دهاوخهداد شیامن « ناربا تخاس »

 ینادرگ راک ار نآ دوخ و هتشون یردا ریما
۱۳ 

 « دوعوم نیمزرس» نتخاس تامدقم
 ربت+۰) هیئوژ لوازا ملی نیا و هدخ مها رف
 .-ملیفل روب بن رهش رد امامت و عورش ( هاع
 , دش دهاوخ یرادرب

 بوخنازاسلبف زا یکب «یردان ریما »

 یلانتحالباف یاهملیف نونک ات هک تسا نا ربا

 لاسرد وا زا « ربسگنت » ملیف . تساهتخاس

 هکدرک تکر شو یلهد لاویتسف رد ۵
 ءزیاجدن رب نآ لوا هنیپربه یقوئو زورهب
 وارسگبد ملیف . دش لاوتتف نیا گر زب
 نا ریانیدقتنم هزیاج هک درادما « اگنت »

 هبملیفنیا هشیپرته دار دیعسو وا یارب ار
 . دروآ ناغمرا

 ملیف رد تسا رارقهک « دار دیعن »
 ردوهلاسیسدنک یزابزی * دوتوم نیمزرس »
 .تسایدایز هبرجت پحاص نا ربا یامنیس

 | یناریاروک و بكي شقتردملیفنیارد وا
 دوخ تخب ندومزآ یاربهک دوشيم رهالن
 ,دیآیم اکبر مآهب

 هچدو د:دسیونیم همادا رد « زرگیس »

 مسک یناکیرمآ یاهرایعماب_ملیف ود ره
 6۰۰ « دوعومنیمزرس » یا ون الثم ,دنته

 یسلو هدخ هتفرگ رظظنرد هبامرس رالد رازه
 یاهجدوبنا ربایاعنیس یاهرایعماب قلبممه
 ملیفاب یراذگ هیامرس رد یلانثتسا و میظع
 یداع یراذگ هیامرس ناریارد اریز . تسا

 .تسارالدرازه ۸۰ ات 0۰ ملیف كی

 نامه رد طتف ارثکا یناربا یاهملیف
 راوچمهیاه روثک رد رثکادح اب وروئک
 رازابهب هک یلاهنآ و دوشینمداد شیامن نآ
 رایسب ناثدادعت « دناهتفابءار یللملانیب یاه

 یاهرازابحتفیا ربیوضت رم ششوک و تسا مک
 تسایلاهمدق نیلوا وزج تقیثح رد یناهج
 جاوروافده و هدش هتشادربمار نیا رد هک
 ۳ 0 جراخ رد ینا ربا یاه ملیف
 ۱۱ سا

 ) «دوحوم
 یزاسلیف

 یاه لاوپتسف رد یناربا نارگ امنیس زا
 یدایزتیقفوم و هدمآرد شپاهنهب یجراخ
 تسیئامدارم اهنتنیا یلو دناهدرک پسک زین
 امنیسرد یناربایاهملیف شیامئ روظفنم هکلب
 روطب رگید یاه رونک ات تسا یموع یاه
 بپلیفودنوشانشآ ناریا یامنیس اب هدرتسگ

 ,دنلامن روچهن نآ ربا بوخ یاه
 «ناراملیفهناخ»طسوت هک یمود ملیف

 نیمزرس» ملیفرابرد اکیرمآ پاچ «یتیارو» هلجمزا یاهدیرب 8
 هنمز رد یوضترع یلع یاهتیلاعف و (ناریا تخاس

 _ _ت

 هدتساتقا یناربا فورعم هدسیو « تیاده
 دها وخیلاد رگ راک « یرون زیورب » طسوت و

 دف

 تک رشنآر د یقولو زورهب هک ملیفنبا
 رویرهش) یراجلاس ربمانچ زا. درک .دهاوخ



 ردیاهزاتیاه رابعم «اثتیس هراونشح»

 کامنیس

 جربا «یرسفدسح : اتسس هراونچ هرددم ته

 یناعوط هلج نیلوا هشذگ هنه [7]
 را زگ ربلانن اسننک رتنپالت هرد انس هراونج
 هماساساوفادهاهرابرد هسلج نیایلطو دید رگ

 یدهب یاقآهلج يادتا رد دیدرگ ثحب نآ
 نیدبار اتچ هراونفج هریدت یه هفاتیم

 یرسبنق دسح یاقآ : دومن یفرعم حرخ

 یاقآ ؛( نا ربا ملیف نا رگیزاب سجنا سسئرز
 یاهملیف ناگدنک دراومجنا سیئر) یرونا
 نمجنا سیر ) یناحور یاقآ ؛ ( یجراح

 ییلر) ینالسوتمیاقآ. ( تختباپ ناراداس
 ریدم ) حلاع یافآ + نانادرگر اک سجنا

 یلعیاقآ و ( شیامن و تراظفن روعا لعاع

 ساچیلامسس هراوشج رازگناپب) یوضترم
 ( اهیس هراتس هلجم ریدم و

 یرونا یافآ , هپقاتیم یدهب زا سپ
 دوصنتحص هب غورش ( هریدع تنیهرسد ۱

 ربزوددهپ یاقآ یاههتلگ هب نآ یلط رد و
 روآهای و دوعن هراشا ره و گنهرف مرتحم
 هسه یوژرآ نا ربا یاهنیم تفرشیپ هک دن
 نیمهرب مه هراوشچ یساسا فیه و تسام

 ترارویماگمه و تلود ثمک اب هک تساس

 نا ریایامنیس یالخعا هار رد ره و گنهرف

 دنچهب هراشايو نآ زا یپ ومیلامل شخوک
 هنمآ لبذ رد هک دومن هماساسا داوب زا هتکن

 بسا

 یامه ملیف هراوشج یرازگرب
 ودرسیگیم ماجنا راپکب لاس ره رد ینا ربا
 هراوشجود هلصاف رد هک یناهبلیف نآ رد

 و دشابدمآرد شیامنهب و دشان هدخ هبهن

 تیمداشاب هنفرگ شامن هناورپ لقادح اب

 هاتامن تک رش دنا وآ

 یشعنص رداک یارب سرو نا ۳

 رداسک زا ما هدن ربملیف تهج روشک ملیف

 , یرگیزاب اپ و یف
 نا را رگتمدخقیوشت و تشاداگ رب س ۳

 اس

 . یوضترم یلع و یناحور : یرونا : حلاص , هیقاثیم یدهب

 تخاب هراوشج نیتسحن رد - ۵ زا یوصب كيرهلاح رهن هک امسس یعفا و

 : ساپ یثامنیس هراوشج لا ود ددون .دناهدیشک تمحز نآ رد ءاحنا

 یهاتهان۲:۳(و۲5۳۳ لاس یاهملیف ائاتتسا  ددرکادییواهملیق شيامن داجبا - «
 درک دهاوخ تک رخ رانک رد هک ینعب نیدب , یناهج یاه رازاب

 رذ هراوشج یرارگ رب خیرات هک دوب دهاوخ یملیف رازاب یلصا هرا ونج

 ,احمو دوب دهاوخ لاسا هام رهم لوا همین نییارد ناريا یاهتس یگتر یاه ملیف طق
 .دشابع یرباک امسس مه نآیرازگ رب  لواهجردراجت زا و دشدها وخ هحرع را زاب

 تشادگ رزبتیسام4 هراونشج مینا -۷ لمع هب توعد رازاب نیا رد تکرش یا رب

 تسایلا ربا ملیف هدنک هیهت نیلوا هک انس  یاهرونک زا یراج لاس رد و دمآ دهاوح

 . دونم هدیما اتم هزیاج مان ناسونه , سوت ۰ هربزجلا , یشکارم

 اتیمراوتشج هرود نیلوا رد ۸ .نیرحب .تبوک ۰: شدالگنب ؛ هیک ر ت «ناتسکاب

 :دریگیمقلعتهزیاج لید یاههتشرهب  نانسناففاو یبرع هدحتتاراما,رمعم ؛ قا رع

 نرتهب -قلطم موهنمهب ملیف نیرتهب لععهب توعد ملیف را زابنیا رد تک رش یا رب
 درملوا شقت رگیزاب نیرتهب - ناد رگ راک .دنآي م

 هراونشج ناگ دی زگ رب یارب  صوصخم سروب ۶

 .تسا هدش هتفرگ رظن رد اتنپس

 نیرتهب زا یکی رد ادنپس هراونشج یباختنا ملیف
 .دشدهاوخ هتشاذگ شیامنض رعم هب تختیاپیاهامنیس

 یناعوطم هلج رد تالج و دیارچ ناگدنبامن []

 1 امنیس هراتس - ۱۸۴ هرابش _- 4 هحفص ج ۲

 درو ایم دوح وب نا رب ای

 روشک ۱۳راب نیلوایارب

 نارسیا ملیق را زاب رد

 .دومن دنهاوخ تک رش

 نسیرسپ - تر لوا شفن رگیزاب نیرتهب
 نرتهب -یگنرزادرملیف نیرتهب - تسیراس

 .راگنهآ نیرتهب و دینس و های رادربملیف
 قطع الط یاتیس هرباج اههخر نیا هب هک

 هننرت ملیف هدنزاس رداک هیقب و دریگیم
 حیصو هتبلا و دونسهداد راختفا یاه ملید

 را وجیالعنا ؛ هراوشج هماساسا قط هکسا

 رباسایوتاع ویطم هعماج , نادقتع لنم یسج

 و دوبریولن وبدار دنام يرونک یاههاگتسد
 دا رآ هریدع تئیه بیوصت اب رنه و گنهرف
 , تسا

 اتپمراوشج هرود نیلوا یارب - ٩

 اهسر ون سا هک مهدش هنفرگ رظظن ردسروب شش
 داد رگر اکن یرتهب یلیفسرتهبهاک هیهت هب
 نارتهب - دیفس و هایس رادرملیف نیرته

 لوا شفن رگیزاپ نیرتهت - یگنر رادربعلف
 ساصتخا درم لوا شقن رگیراب نیرتهب و در
 . تسا هدش هداد

 مر و هریددتئیه پیکر  س ۰
 :اهآ وخن یصوصحودرادیمسر تلاح هراوشج
 هجوچهاب هک تسا حیصوتهب مزال و دوب

 , دش دهاوخن قحان یمح

 مهيياهف رح هلج نا نابرج رد 3

 هلاب رج اهتیحص نمض رد هدنکارپ رولعب
 فاعل زا یلاخ نآ نتسناد هک تشاد

 ؛ هللجم

 يک رد هدشباختنا ملیف نیرته 8

 ثا.گ شیامنهب رهش یالاب یاهامنس زا

 , دونم

 زاوشح نارواد تئیه بیک ت

 تسیحالصان دا رفا زا رغ ]۷ ات ۵ زا بک رم

 هلیف - ناساشاعماح - نا زاسملیف نابم

 وب هک یدارفا و تاعوبلس و ناسانخ
 ۱ دشاب هشادیگتیاو اهملیف رد
 دیش دنها وح

 هحنم رد هیقب



 ماش» ملبف شیامن یارب یرپاک اعسسدادرا رف

 ماش » شیامن ماعتاز (سپ . دشابیم « رحآ

 عباخ هکر وطنآ . رادیا رس ملیف ,  رخآ

 همادا یرباکامس رد ششبامس رگیدراب تسا

 , تشاد ها وح

 ملی نسخ ادیا رس هکنبا یتفگ

 لوا دارکا رد اهت هک دوب دها وخ ینا ربا

 نویلسكىي لدا همیشورفامیس كب رد مه نآ

 نوسلسكي یالاب شیامن هعادا تروص رد و

 تشاد دها وخ شورف ناموت

۳ _ِ  

 اج !ر یملیل مش ردهت

 بج ء لاجح . دوخ تماقا لتع

 | رق ج , دنامیش

 ت یا ۶ ملیف راک هرات

 بصقر هب عورش لته یموبع نلاس رد

 پیرتسا ینمی دوخ سایل ندزو و

 دنا هرایکیهب هک ! دیامسیم

 >اس یببرع یاولب ؛ راک هزات

 تنح تمحازم داجیا رطاتب لتخ

 بق یراد سیف پیکا زا « ! میلم عون

 لماسو و ینایمرداپ اب« ؟ دنکیم تیاکش

 هل ۳۷۳۹ وشیم متخ هللاع اهیصعب

 عباصشرسگ تک رش: هک میدیش الف

 و حج رطن» هک کی هیهن یملث ۰ ینامیس
 یزابشوروح یرحف نآ رد و دراد مان « داب

 .درابع « ینالصا » ار ملیف نیا .دیاسیم

 هک تشنا : ملیف هرابرد یندیش فرح

 ودرادننآ یسگنوگج را یربح سکچیه
 یربخهکد نک ی م لرتنک ادیدش ؛ شناد رگ راک

 زرد تاعوبطمهب « داب و جنرطن » هرابرد
 تس رف زاسلیفاب اتطعیلادهیب نا .دکن

 . وهایه و لاجنج زا رود هک .دهدیم
 ناساس رکق شارآ لاک رد ار شراک

 شناس رب

 اب یردون رهچرس هک میدن

 یدیدش یرنع تیلاض. ناریاهب تشک )اب
 شیپلاس دنچ یردون . تسا هدومن لاند ار

 ودش شورقم « یتالایح » ملیف هیهت رنا رب

 مپ رصح رد و دومن كرت از نازیا ریرگ ته

 ناربا هبهک الاح یردون . تخادرب .تیلام

 ةمانرب » ویدار رد راک رپ هوالع هننک زاب

 یا )ایرس و اهنرتراک هلبود « هتفهنافمرا

 نیچمه و . دنکیم لاند زپل ار ینویزیولن
 هارو رد مهار ننابتیم یاهیلیق هللود

 ی ) ۰ ,لخ طبس

 ات ناگد نناوخ : هک میدبش 8

 شدسنا وخ مرف زا .دیلفت تلعهب هدمآ نادبم

 دن زادنايممابتشا هب تخسار هدنوش رگیدمه

 نا وسسج ناگدنناوخ هک تسنآ رطاخب نی

 دهدیمزا رفدوخ یوگلا ار یففوم یادص ره

 داتبادص مب و ريز و مرف هک دننک ی م شالت و

 دشاب قفوم هدنناوخ نآ یادص لاو

 ی ِل تسد زا ار دوخ یادص القتا چیت رد

 ناب ملاوتی نم تلگیم یوار .دنهدس

 یقه ورابزام , خرهاش : راس الثم یادص

 مراذگن

 یاس اییسرا یسب : هک ميديیش

 9 ۳ مس ی ی

 ۳ دهدیم شی امن هک .یثاه مل
 نم سس یا مک

 تسا یققفوع اهم س

 مهمردیمسمرعو بیحع تاعیلب ام

 گرم جو دحناادی ات :ار,یسب

 تلزاسبنس نم ناجا زلیق ده

 ۱ اتام ۱

 دشو رقیه یطوط یاج

 كابزا یاهتحص رد : هک میدبنش

 اس دکیم یعب نادرگر اک هچ ره. ,لیف

 تسامود شقت رگافبا بلغاهک ار ینز هتیب ره

 دوشین یفوع دیامن یعیط یاهب رگ هب راداو"

 تعاسس هنحص نیا زا یراد رملیف هک اجنآ ات

 تشاد رس برم هنحص نیا و دریگیم تقو

 تیئاصعتط رف زا نادرگ راک رخآ رد . دوشم

 هراتشوگ هب یمیالعم یلیس هاگآدوخا و

 هدیامسندرک هبرگ ه عورش وا و دزاونیع

 یلاللطتصررف نیا زا وحن نی رتهب هب رادرسلش
 -یمملمف ءراتس نتسیرگ زا و دنک ی م هدافتسا

 دنادبدا ر هنحسنیایاهشار هک اهنآ .دریگ
 فسرصت هراسنا یعیط یزأن زا یگعه
 تنگ هدنخهب هراتس نیا هک میدی دناهترک

 نادرگ راک یلس نوبدم ارییوخ یزان :.تسا

 ملمف بیک !هب هنمافالب و دوس

 اس بوج یاههباع اب یملیق هک دونددص ردیر

 » میلیف اد تساوح دخ هدروآ رب « ت

 رس سه تسا را رق هک دوشیم هنفگ
 «یلامنیسش رتسگع یاصتک رش يا رب شوبراد
 قاضتا هب شوگ وگ نآرد هک دزاب یملیف

 ملیف نیا رد ,یعیطمكام رصان و یقون و زور 9

 سس

 ۱ یبیقوتو زورهب و یعیطسككم رصان :دا ربا یاهنیس یرگیژاب فورعم هرهچ ود 8
 دناهتخادرب« تب»مانبیملیفرد یزابدب .تفرگرد ساپصزیاج رس رب هک هلاس نیدچیترودک عفر

 > # ,سلیق سبک! شیب هنسه , دناسع یرداق جریاشنادرگ راک و یسابح یلع شاداک هبهنهک
 یزد

 دشنان یرادملیف رهش نیارذار ملیف یهبشن اتدوصن رنس زا ریشهب سس و دخ
 !تتادهتسع یعیطتالع رضا . دون لوفش دوخ راک هب کا هک یلاحرد هتسج ثكت سا یط رد

 .دوب ملیف كب رد یزاب وهیک رت هب ترفاسب روجعدادرا رف ثككب قطع وا هک ! رچ

 تعجا رب نا ریاهب رصان دیماجنا لول هیک رل رد دور

 دونم زاغآ لوغودنا یئورردور , هتفه نیا زا.تسوی« تا *

 ! دتاب لاسما زیگناثحب و نیرفآلاجح یاهیئوردور هلمج زا دیات نیا
 ی نناهکد زاسب

 دلا جهل و سناشهکسرد ار رضا الیق یرداف ج رسا

 یعطعثالم وداد رگ راک یرداف نآ رد هک دناسم ودنباشل رتشم راک مونا و دون هدوعن

 رفتم .دزاد مس یزان هب ی ردافرزا یاهتخاس رد هک تسا رابنیتخن یقوو زورهب . تسا رگیزاب

 !دیشابپمکا نیا راک هرابرد یرتغاد یاهربح

 ! ملیف كي رد ینارگنک دیعس وشوگ و گ

 رادبا رس ملیفنا وچ رگیزاب ینارگنک .دیعب
 زورون شبامن یا رب ابوگ و , دیامتیم یزاب
 . تسا هدش هتفرگ رظن رد

 امتس هراتس - ۱6۳ هرابش بت ۵ هحفص



 : اب یهاتوک دونش و تفگ

 شیادص هک تسا یاهدنناوخ !ریمح (]
 اآ ۰ دنینلیم مه لدربو دزیخیم رب لد زا

 هدوعنا رجا یاهنارت هک یمرف ره رد لاحب
 لاسنج هاگچیه لاح نیااب اناددو یار

 هد زا سپ ار دوخ یتح و تسا هدوبن رک
 ینا ربا لیصا یفیسوم هنیمز رد ندناوخ لا
 رظن پحاص دروم نیا ردرظنن راهظا یا رب
 ۰ دراد هجوت یاج شدوخ نیاو شنا دیمن

 یو یياه تسسیابپ نون لاح رهب
 شتابرظن زا قاغتاهبهک تسیندب و میاهتشن
 , ,یروت هاگآ

 تنارادف رطبوخیلصخ هدع هب هج ون اب ۳1

 لگ ینکیم ارجا هک یاهنا رن ره هکع او
 [ یتسیئراک رپ ارچ سب .دنک ی م

 دنکیحلگ نم یاه هنارت هکنیا تلم

 رادروخرب یساخیاوح و لاح زا هک تسیا

 س ٩ هحفص []

 تسدمد یگنهآرع محاوخیمل نوچ و تسا

 هب راکرپ هجیت رد منک ارجا ارنآ دم
 تسه مه رطاخ نیمه هبو متسن ایش روطم

 تسدزا لاحم ۷ زونه ار .مدرم .تبحع هل
 ماءنادن

 هدنلاوخ كي یراک رپ یلکیم رکف ابآ 7
 ؟ دنزیم هطل یو تیبوحم هب

 ققومینح دحاو ن نکمم 4
 رد یکدرل یابحا

 روک ذمدنتا وختیفاع ودهوشیم هاجیا هدنونش

 هزامیم نامش راجد ار

 ون ثكپ اما دشاب مح

 مدوخسخش دزوم .رع هک نم داقحاهبو
 بوخ یسلو یراکم کهویش ؛ ملزیم فرح
 ماهدفرگ شیپ ردار ندرک راک

 تگنهآ هب ناناوج زا یدابز هدع 0

 (۳ هحخع رد هیقپ

 ام هراتس - ۱4۳ هرابش

 ؟دو ریمننیب رودیولح نیدرف ارج
 تحسكپا ؛نیدرف دینادیم هکناچه 8

 اهنامسآ رارفرب ملیف ینادرگراک لوغتم
 وصبرع هدرب نتع رد هک ملیف ننا . دشابیسم

 هطج زا ؛ دوشیم هنخاس یگنر هویش هب

 هجوو تفد , شانتخاس هک تسیلاهملیف

 نادرگ راک .هدننک هیهت هک ملیف نیا ,

 دوجوب نیدرارد یساوسو نانچنآ
 زا تعاس مین تشذگ زا سپ وا هک هدروآ

 وا . تسا هتفرن سرود یولچ زونه ملیف

 رگید یاه تمسق لوا هک دهدیم حیجرت

 تسا رگید نا رگیزا » هب طوب رم هک ار ملیف

 نا رگی زاب رباستغا رف زا دعب ودپ امن یراد ریملیف

 تساملسم هک هچنآ . دیامن ایا ار دوخ شقن

 دشاسم

 یافبا رد هنیمه زا ٌشس نیدرف هکتشا

 .دنکیع رظن تفد ملیف نیا نتخاس و شتت

 3۱63 دمو دزد دم رم

 !دد دهمدصفداصت تاد ردارآ نام رف
۱ ۴ 

 تسا هتفاب لماک یدوه

 وا : هکنيا ءارآنامرف هرابرد هزات فرح

 نییرود یولج یاهزات ملیف رگپد یدچ ان
 دیشچ العف .دراد مان «هبج» هک درب دهاوح

 رد یزاپ یارب شوروخ یرحف و یحیانع

 ملیف دادعتهبجملیفاب .دناهدش هدیزگ ربملیف
 هم هب ینادرگر اک هنیعز رد ارآ نامرف یاه

 هسک «مناخ ربق هناخ» یلوا .دسربع ملیف

 دوبیئویزی ولنلایرسكي زا یفومان یاهبرجن
 گشوههتشونساسا رب هک باجتحا هدزاش .دعب

 تضخن هزیاج هکدوب هدش هتخاس یریللگ
 ۹ 7 میش - 4

 : دوب دهاوخ وا مون

 عدم دلم رحم دم دز دلم دلم رام دا«

 عونمم اهملیف یا رب ینانجن آیماس
 ابا امنیسراتس ررکم یاههتشون یپ رد هک رتهوگنهرف تراز و ؛هزات رکذت قطع

 فلتخم یاه تصرفرد امیس هراتس . دمآدهاوخ لمعهب یرتشیب تقد اهملیف یماسا رد .تسا هدش

 هک دون هداد حرخب یرنشیب قوذ ,اهملیف یارسب یماسا شیزگ رد هک تسا هتشاد دیک ات

 هگنهرفرکذت نتم .تساهدرک دیکات ار دروم نیا یعسر رکذ تك اب مه رنه و گنهرف هنانخبشوخ
 : تسا نومضع نیدب رنه و

 یناربا ملیف ناگد ننک هیهت نمجنا

 تقد یناریایاهملیفما باختنا رد تسا هدش مالعا و هرکاذم ارارک هک رولعنایه »
 یرتشیلج و یدنسبهداس تلع هب دباش .دد رگیم باختلا بسانتما و سونا ریغ ابلاغ و .دونسن

 تسقا رمویگدیسر دروم نبارد دیلامرف روتسد تسادنمشهاوخ .دشاب عاتجا صاخ تافط زا
 ریظت یئاهما ات دبآ لمع هب

 *.ددرگنباختنا ...و هرا همطاق دگ اضر-ناژراتیقن- لگ یانراقآ-- هلجلچ اضر

 دوشهدیزگ رب یدنموربآ هحوب ؛ اهملیق یماسا سپنیا زا هک تسا راودپما امنیس هراتس

 راک هک مه«هیج» و دویر ار نا رهت هراوشج



 هداز یلاو رهچونم ۰ هتفه نیا هقباساب یاهرلبوداب یئانخآ

 ؟ دنک یمتبحص «ناز زات»یاحبیسک هچ

 هزاجاو متسه یرلبود قشاع نم

 و ینامنیس زاک داد مها وخن

 هنیمز رد متیلاعف هب « ینویزبولت
 ! دزاس دراو یاهمطل « هلبود

 رلپود دودعهزایخی هدا ,یلاو رهچونم
 امنیسههبچ دنچ رد هک تسا یدنمرنه یا

 رثکاوهتشاد ثیلامف هلبود و رتاثت وب * ولت
 یولاح رهپ تسا هدوب هارمه تیقفوم ای مخ

 یاب هک تسام هتفه نیا ییاختا رل.و

 ميادشایم رشتحم

 ؟یراد نامیارپ ییاهربخ هچ هزان بوح [7

 ملیف هلبود لوفتم لوسع قبط چیه
 هکیلاح رد مته ادخ»مأنپ مه مملیف یرخ

 تسا مامتا هب كايهزن «ترق

 هرعن نازران یاچب هک مدید نالا [0]

 1 ینیشکی م

 ر نازرات ینویزپولت لایرس ؛ بوخ .س
 منکیم تبحس نازرات یاس نع ابلاغ هک

 1 یناک هچ یاج ه رگیدو ([7

 رد ینویزیولت یاه .رهچ رثکا یاحب

 .اکچیه ال وصا و ماهدرکت بحسفاتحم یاهلایر

۱ 

 ماهدرکبباضتنامیوخیا ربار یصوصحی سخت
 رتشیبیسک هچ یاج هب ندرک تحم زا [3
 1 دیآيم تشوخ

 یاجپ مه یکی و نازرات یاجب یکپ
 !تسارتشیب سح دروم نیا رد نوچ مدوخ
 ؟ یتسه یضار هلبود یلعف عضو زاوت [7

 نادنچینکی م تبحص وت هک روطبا یلو [] هب تن بوخ هدش رتهب یلیخ هتشذگ
 تا ؟ یتسن یحار مه

 یبسانم مصو هک دشاب نیا للعب دیاث

 میتس نیهات ردو میرادن

 اورنا رد یدیئات هناررف

 هرهچرتانت ردیلامز هک یدیلات هنازرف 8

 . تسا هدیزگاوزنا ور اکم ک مه رناتت
 زاسب دراد یناوارف ساوسو یلامسیس یاهشقن شنیززگر د , یدییات هنازرف هک اجنآ زا

 یزاباهتت« اعیقر ریمگر رب » انس هرکلیصحت نادرگ راک هتخاس « لا رتات هاگنب » ملیف رد یزاب

 یزاب.تفریذپ« هدا زدمجم نسح» مانب ار یرگید هدرکلیصحتزاسلیف هتخاس « اهالطاو » ملیف رد
 دوختقومامت هک تشاد نآ رن ار یدسدات هنازرف هدن زیامتمیناهجزاهک اجنآ زا ملیف ود نیا رد

 رک ودنابرودمه رتاثت زا وا هک دش تعاب یهو .دیامنملیف ودییارد یرگیزاب فرص ار
 شا قیفوتهک دوب لا رثاتت هاگنب , رتاتت هنیمز رد یدیلاتهنا زرفراکن یرخآ , دشاب هتشادتیلاعف
 .دوشمدنادرگ رب امنیسهب شیابثن یادش ثعاب

 رد هکلب امنیس رد اهنته اهزو ربا ,دون یلاعف

 ۳۳۹ یی عمق

 ً؟دهتین نیما رد رظن هچ زا [
 یداست ایوهتداكایرثا رد دینک ,یضرف .-

 نادهدپ تس زا ار شهرخ یادص ی رلبرد

 شین اک دنزهن وگچدیاب وا هک دینک رکف تفو

 یاردار شتقو مامت هک یک اپآ دنارنگبا
 یرثیوم زسب مه ی رگیدراک دنکی عفرص ءار

 اتم

 ۰ ؟تسیچ ردراک هراچ []
 هداه اهرلیود مسو رد یتارییخت دیاب

 زاسش ردو دنیامن همی دار اهلآ یادص دوس

 لصییریگ ولج مح اهرلیود لیلدی رریط
 زن 0 : ۳

 هتفرگ رظن یطباوض نایارب و دبآ

 نویزیولت ردیرگیزاپ هنیمز رد هکسبا لثم [7

 ؟ یراد یاینالوطع هقباس مه
 قرسلایرسشیامن ,ناعز هپ ددرک یمرب

 و قتع همن مهنا زا

 نیریش و جلت مه اریخ

 ؟ینخادرب یرگیزاب هب هک دش روطج ۲7
 م زایق

 نی و زاوتسا راکرس

 یور ومدرکیم راک رتات ن
 هسپ یناطلس رفطم اب یانآ و یتسود هقیاس
 ردناورس رعن ثكي شقن یارپ همروپ یا
 دوب نياو منش كاختنا راوتسا راکر س لایرس
 مناد همانا ءار نیاهب نادچمه نآ زا سب هک

 روعسابتپاهلاپ رسماعت رد هک مینییم و [ت
 ؟ یاهتشاد یراکبه دمروپ

 هبچ دنادیم دنمروپ هک تسنآ تلمب -
 دیآیمناشوخیزیچ هچ زا مدرم و دزادیم

 یو یاهلایرس مامت هک تسا لیلد نبمهو

 ٩ تسا هدوب قفوم یاهلایرس هکر چ رد

 مالع رد ارت یاب یاج هاگ دنچ ره + [۲7
 . میدیم "بس رد رگیراب كي

 1۰ هحنص رد هیقب

 تدش: عازن تان ناد رح ردهلاه

 بس جور
 نا ربا یاس فورعع هرات هلاه

 ردپ گرم رد هکار هایس سابل یگ زاتب هک

 ددچبتیلاعفهبو هدروآ رد نت زا دوب هدیشوپ
 نابرحدش وربور بلاج هئداح كباب هتخاد رپ

 یو یتقو هتشذگ هتفه هک تسا رارق نیا زا

 لرتم هب ات دنآیم نوریب ناناوج خاک زا

 ودن ریگ ی م اروا هاررس تسم رفن دنچ دورب
 هاچرگ هدفرطزا و .دننکیم تمحازم .داجیا

 هحبترد ومدمآ ولج هاساشیم ار هلاه هک رفن

 هک دریگیمرد هتسد ود نیب  یتخع عازن
 دچ و دنامیمن بیصنیب نآ زا مه هلاه

 هب هلصاقالب هک درادیمرب رصنخب تحا رج

 ۵ ریگیمرا رق اوادم درومو لاقتنا یلاژروا

 امنیس هراتس - ۱۸۳ هرامش .- ۷ هحفص



 اهکییمت جزوات

 !دز یشک د وخب تسدندنل زد هلیمح
 تسا هدادفا انا زرسرب

 ی

 اهنیس فورعم هرات و هماقر هلیج

 اماو .دربیم رسب ددل رد هک تسا یدچج
 لفاحم مانترد رخ ثاب ادایگ ان شیپ هتنه

 رد عیرس یردقب هعباخ نیاو دغ عبات یره

 یهات وک تدعضرعرد هک دش هدنکا رب فا را

 وات وک یلیخ رخ تفرگ را رف ثحب دروم

 ه۴ تروصیدب .دیسر ام تس رخ
 تدل رد اسم فورعب هتیپ ره هلسج -

 ز ,یشکد وخ هب تسد

 اجنااب دوچ دوع روا بحعن یلیح هضف 0 1

 یگدنز رد ینانجنآ قاقتا ميتناد يخاد هک

 یو یشکه وح تعاب ۷ دون هدمان شیب یو

 هلسج رتخد ود دوجو هشذگ نآ راو دونب

 یواهراب نوچ ۲؟ دشیم هچ ناس نیا رد
 /!شیب هک دوب هدخ روآ داب شیاههتنگ رد

 شش مامتو دررویم قنع شناه هچب هب دح

 یتلعهچآ یب . تساهنآ زءاخپ یگدنز ر
 ؟دشاب هتتاد دوجو دون نکمم راک ,نی# يا رب
 لیاسیوساهنامگ و نفخ لوتعح زی راب و

 تقرگ توق روطعنا هعباخ و دک هدبنک یفتع

 زاتس - ۱4۳ هراهش - ۸ هحفص

 هلسح نوما رب هکی نوگ ان وگ تاعباث

 یفشعیریگ رد ككب رطاخب یو ینک دو هب

 شورهیصف دیاب هدو هچره یلو ۲ تسا هدو

 ناراگنربخ زاءهورگ ثاب رطاخ نیا هبو دنیم

 یهاگ آ رما تفیقح زا اتدیدش جی اتم هراس

 تسدب یتسرد باوح اج چیه را ایا .دناب

 .باوسسچ نودب هلسج لزرم ی .اءعآ ین

 بس هلسج زا یماعتات ملی نتشادن و دنانیم

 رمحین یو د دو هاخ ! مه اه هد سا 5

 ناراگن رخمورگ هک .نابز ,یسه رذاما .ددناب

 تسد رگید هزان سخ كب دندوب قضحن ردام

 ندنل رد هلیمج؛د ون نسچ نیا رخ و دیس ر ام

 مسح ننا ..تساون رک سس اکشیارآ

 ایندم زا دوچج دنا مه بحع و تهیاب مه

 هطوب رم
 تالیطعت و

 ناتسات

 زا هطو ردیافآ همان رب []

 دشدها وخ عطف هاب هب تدیب ناسا ل

 نیازا ات دزاد رظن رد یفابتثا دارهب و
 سارد دو رب ابورا هبو دنک هدافتسا تالبطعت

 تهجیب یاههژوس یروآمج ینرد تبع

 اب هک تسا رظت
 یگنر نو زیولت زا ر

 داتسب اتلوا

 رد دوچ دشاب شا همان رب

 ربا رسسعت وک دم همان رب

 شب

 رد دوب دها وح هام رهع

 تاقالتخا تلعب هک دسریع

 نیا دون رب ولت / ن ۲ ۴ یم عطف هعان رب

 قم یمرگ نآ
 داد دها وخ ناثن ار زن

 تسب دانس هب «ناوج تس رانس نیا

 دنک یمهلمح یمددق یاه

 نایراکخ یلع []
 داره و دن عطف هام تام هب

  ینایتا

 ی وجتیراس

 مناوج هلبسنم ویراب

 یی اه

 هنعار یو : دزب نيم ولج ار شدوخ ۱ 1 1
 _ خووخ و بنج ربورگ هلمح+ هتشذک ۳ 5

 یاه.تسزانس تسد زا تخس هک میدید هلجم 1 5
 باهک تسا هدش یعدح و دوب دنمهلگ یبیدق ِ

 حب ءراک تزوح هنس والع هدغ

 دیناوتیم دیزاديبوخیادصوک

 ماسب ناوج زاگنهآ كي اماو

 ینوبزولت لابرس یارب هک « دادرهب ۰

 شسلگنهآ و هتحا نت یتس و درگیب ۰

 یگنهآینچ مه ودومن ارجا شدوخ ار نآ

 تساهتخاس هبدهع یارب « هاگن * میساه زین

 ارنآ فو رعم هدننا وخ یا یا.دصان یدو زب هک

 یارتزاتزایکن طض هنبزه دیش مهاوخ

 دوح یاه گمهآ

 تسا هدش ناموت
 را زهراهچ رب غلاب هک

 و هدرسکل فن شدوح
 ویو یرهالع نسخ میناب !, کگهآ

 هراتسهلجم رتفد رد نونکا گنهآ نیا راون

 باب دیقاتابش رگ)ا و تسا هوجوم اتسیس

 هب ودیسیون هعان دینا وتیم .دیسه ییگ دنا وخ

 ف رطزاهک ,یلاسترت و دبوخ مدد رب هع رف مکح

 تساهدشهدمد ال راد نا وج راگهآ داد رهم ۹ ۱ 1

 یرعش اب زاگنهآ با گنهآ

 ایست هارصاب تنق مش تافل دآ
 دش دها وخ اب

 کور رد هک ي



 هناقشاع لرغ و یئاخس رهچونم
 هنا رلهتیم زرد رهچ وم ,رود یاهلاس رد 8

 درومهک دوعن | رجا یلاه هنا رت ؛ ینا ربا یاه

 و روص + وس رب ادیدرگ عفاو هه هحو

 مدیش , تشاد یناریا یاه هناع رد ینارجا

 ردهک دوخ ینالول» توکس زا
 دوم رب ولت

 سب رهچوس هک

 یا رب مه دنا و هعان رب ثاپ سس

 ءاسنیم كل رادن لزغثابرعت راک ر دناتسد

 یصسویا وهو لاح رد هک دشاس هناقشاع

 زا سپ . رهچوس ۱
 رب هتچ اب دراد ذصف یریگهر

 تسا هدش هنتخاس ینا ربا

 اک هرونکی
 زاغآ یناوخ هنارت ردا ر یاهزان تلاعف

 یاه هتخاس رنا زا . دنک

 ازاگهآ

 زا هنا رن دچ رطعاخ

 ردار بوخ ن دراد نرمن تسد
 ! .تیقف وب اب هتسه لثم . تحان مهاوخ : دون دیک ان ی یاهراشا رد رهچوم

 !یزاب یتراپایندکی وهقباسمثد
 یاهمانرب نویزیولت هک میدش ریخاب

 اسمش زا تمیق » ناونعاب هک هدید ارادت

 ردتساین وی زیولت یاهقباسم هک ام را ءزیاح

 نیا« شوه و لفع , شوگ و مشچ » لاور

 رداهب ریورب و هیهت ی رفطعدمحم ار همان رب

 ۱ سس دسج هکتیا یم همت تب ام ارجا

 ینفلت سامت یط همانرب نیارد ناکدننک تکرش

 هوحن رهدنتشاد راهظا هلحمرتد رد روضح و

 نآهک تسا یئوشیلب نادچنآ زیاوج تخادرپ

 اهظا ناگدننکتکرش نیا | ادیپان شرس

 با وچ ميقتلا ونعهب ام هک هچنآ دنتشاد

 تب اعر,یگ هاوناخ فراعت رچ یزیچ میدب

 قد و«بسد و اهیرا تفاهر ؛ اهینسو

 اک بیک ت رش زا یصب یاههبشرک لباقع

 ممن رادقح هب یح هک هصالخ . دوس

 مج دیاب ارچ يتسا

 همان بنیاد هک یناکقح و هوش لیح و بیح

 سود انیوخ

 دوش میت ههان رب

 اجهمه ,یمیلس یطوط و یلیل

 دا وا رف یاهلاجج زا س بک یلیل 8

 رد نونکايهو هتشگ زاب

 زورنبا ,دشابیم یزاب لوفتم « زا هتسب « میلسف

 نا رباهب تسا یدنچ

 دونم هدبد یمیلس یطوطع ان اج همه اه

 بیت رآ دم ملیف اب 4 ,یمیلس یظوطع

 هراس ةلمح زا دش یفرعع رگاخامت هب دونیم

 نایمایوگ هک تسا یاهدمآ نادصب هزان یاه

 یلیل «دروخربو رود تشرد و ربر نایقا رظطا
 نانجنآ ودنیا

 راگنا هک د ندنقالع و هتساو

 تسا هدبزگ رب یتسود هنار

 رگیدکب هب
 ! دن راد اپ ریدو هنهک یتسود

 هراسودناسیسود نا دنا 4 لاح ۳

 هیادا دیدج لن و میدق نادنچ هن لسنزا

 نا رتمک زورب رثا رد مه دیاخ .دشاب هتخاد

 یسک .دلگن مه زا تدوم نیا هتشر , فالتخا
۰ 

 ۲ دنادس هچج

 رانک رد رگیدکت
 تسا یتدم نا ربا یامنیس هراتس ودنبا ک

 قافناپهک

 ۰. ی یگ دن ز رگیدکی

 نا رهت رد یکس رع رتاثت یللملانیب لا ویتسف

 یامهورگ نیرتفدرعم
 رد ,ناهجیکسو رع رتائت
 تک رش نارهت هراونشج

 دن راد

 رناثت .یللملانیب «راونچ سس (ت
 شرورپ نون اکر اکتبا هب هک لارهت یکسورخ

 هدشمداد پیئرت ناباوجون و ناکدوک يرکع
 اس دادرخ ۳۰ هک زور زا «تسا

 نارواین كلراپ رتاثت _ یفعآ لحم رد یراج
 هام نادرخ ۲٩ هبننمس زور .درک راکب زاعآ

 هب تجبن یمومع؛ناهذا نیرک اشآ روظنب
 هراوننج نیا یرازگرب

 یتاعوطمسنارفک كي نآ یربه و یکنه »

 یرکف شزورپ نوناک ینارفتک نلاسرب
 رمز بلطم هک , دن هداد بيترت ناکد هک

 ننارفتک رب هدد ناوج بلاج حورتم
 تسا

 هاغ

 یا دروآ سا

 طباور سیئریجیهال نارماک یاقآ

 ردو دوب «سنارملک رگ زاغآ نوناک یمومع
 تشاد راهظا ءراوشح دررم

 یونایهش حرف ترضحایلع روتسد هب
 نوناک یناتبات لاویتف نیمرامچ ناریا

 منا رفنک رد امنیسهراتس هدنیامن لزو اضریلع

 لاس رد ناباوجونو ناکدوک یرکفشرورپ
 ضاصتخا [یناهح)یکسورع لاویتف هب یراج

 تسا هدش هداد

 همه دادرم ۲٩ ۷ دادرح ۳۰ زا,لاویتف

 رهظ زادعب ۷ تعا- زا (اه هبنش زج) بش

 دها وخ همان ربنا رواین ككراپ رتاثت یفمآ رب

 تشاد

 ب) یدورو رد لیافم رد یدورو طیلب

 هوشیم هتخورف (همانرب زاغآ زا لبق تعاس

 تی ریدپ ناکما ورزر طیلب شورف شیپ

 رد هدننک ثک رش یللملانیب یاههورگ

 یکسورع رثاثت یاهیگژیو كيره , لاویتف
 هوخنیمزرسیکسورعرتالت فلتخم یاهشورو
 دنهاوخ نافمرا هب ینارنا زگاخانت یاربار

" 

 نوناک راکتیاهبهرا ونشجنیا

 ...یکس و رع رت د یلاعوط+ ی

 تئار

 یدارپا هورگ. ایلاتپا زا ورک نیتسخب
 ۱۹۵۷ ژادورگ نیاتسا الوناکسلال یتینارب
 یلارجا دروآ تسدو تسا هدزک راک هب زاغآ
 هک تا فلتخم همانرب ۱۳۰ زا شیپ نآ

 هدوب شکتسب اب یکسورع رتات اهنآ بلاغ
 تسا

 ۱۸۱: یلرویسایرام مناح هورگ تسرپرس

 تساهتشاد یراکمه یکسورع رتاثت اب یگلاس
 ۱۹۵۱ لاس هب ار دوخ لفتسم هورگ نیتضن و

 تسا هنخاس لکشتم

 یام روثک رد لاحب ات یلزوتیس مناخ
 .تساهلمجنآ زا هک تسا هتشاد همان رب یدایز

 ناتسودنح ؛ناتسلگنا ؛ _ سیئوس ؛ هنارف
 ایلاتپا یاهرهش هیلک +

 بت ٩ هحفص ۲

 ناکدوک یرکف شرورپ

 دوشیم ارگ رب ناناوجون و

 هبپ لاسا هک نوناک یناتبار ابا هک  ۱

 له ماک موفت شرف زک اف تراوچ ۱ ۱
 یقیسوم و رلاش. ملیف شیابن هب ادتبا

 را ۵: و و۲ یاهلا ردو تشاد ساصتخا

 را ونجیایلصایاه هعانرب هب مه یکسورخ

 شیادف ۰ راک یادتباو . دخ هدورفا

 هب هوب «یکسورع رهش رد یاهلداح»

 تسرب رس؛یزرواتک ریشدرا یاقآ ینادرگ راک

 نوناک یکسورع رتاثن

 یرا زگ رب هزیگنا
 رتاثت لاوبتف یزازگرب یلسا هدیا

 تاپ هاجپا روظتسب تب قاره رد یکتیوزع
 هنف زتیپیاهكينکت هروم رد نیداینپ تخاح

 ناهنا رد ناهح يكعورخ رنات رنه جوار

 یکسوره رتاثق شیابنو دوب مدرع و ناکدوک
 بازاراتسا هورگ هلپوب .«اهنوگر خ هسردم»

 مهرهقباس لاقااب هک , ناتسراغلب زا اروگ

 1۳ هحفص رد هیقب

 امنس هراتس - ۱6۳ هراش



 یدمحا یدهم, : رگشرازگ

 رملک گنشوه : زا اه سکع

 (ناکی ویدوتسا)

 رک وجنچرگید راب ار یمیرک ترصن

 شدپدجلایرس گكزادت رد شعتیبیم شالهرپو
 ثشوه قاعتایروطنم نیاهپ و «ثا ریع# مایاپ

 عفاوشراک رتتد یعار (هلحم ساکع) رهتک

 هسب اجنآ رد ميونيمندرج نابایخ رد

 ب رهچ ميروخیمرب ییاشآ و مان اب یاه+ رهچ

 نربا:۷رل نوچ ییاح ؛مثتحم هللاترسن ۱:۷9 ل
 1یرخ یمیرک تزنت زایلو . واناید

 لاتبرس دروم رد نادنمرهرا ماد ره زا

 یمیرکندمآ زایپهبار باوج مک ی مع لاولس

 دراوماس هلازتفو نیمح رد دننکیم لوک وم

 ۶ مالس و ماهیپدنار یو تساهتدع دوشیم

 راکچاحتیا مسرپیم و یسریلاوحا و یکیلع

 ردمه وا هک ميابيمرد شپاوجزا و ینکیم

 هرخالاب دشاپیم لایرس نيا نارگیزاپ هکرچ
 شا ینسد فیک اب دیسر ءارزا یمیرک ترم

 وادورو ضحم هب. ناوارم باتخ و هلجعاب و

 مه نمودن و ریم یرگید قاناهبنارگیژاپ همه

 راکپ كشوع نییروم . نانآیپ رد راپجالاپ

 مه نم ذغاک و ملف لوسم قط و دنفایم

 نتشون یارپ هدامآ

 یلیخنم : دیوگیم یمیرک هب اناپد

 یلیخنا یورو هدموا مشوخ متن را

 او باوج دهاوخیم یمیرکات مدرک راک
 نسمیسپرک یاقآ دیوکیمماسلاژ دهدبار
 یک ره هسالح و متفرگتسن و متفر مه
 مهنم و دریگیم تسد ردار تبحس یرحب
 هلفاغ زا یروجدپ هکنپا لثم اپاپ یاهک منید
 مدرکعورش دنتو دنت نیاریاپ مامدنام پنع
 یمیرک ترصن زانئفرگ پارجو ندرک لار
 نآ نارگیزاب و درام مانهچ لایرس هکبیاو

 و اهلاونس یرس نیازاو هنتسیناک هچ

 باوجرد تشاذگ هقباس نما مه یسرک

 هک نیاع
 ۱ رد و دراد مان«ثا ریم» لایرس ب

 دوشیم هتخاس یگنر نوبریولت یا رب تمسف
 دنتسه عج رتاثت ناگرزب رتشیب نآ رد و
 یارسب امش اراهتآ زا یضعب هکنبا بلاج و

 هحفصیو رب لابرس ردار نااهرهچ راب نیلوا

 مسلیف هکنیا رگید هتکن و .دینیبیم نویزب ولت

 ودوشیم یرادرملیف یرشیلیم ۱٩ هتیرط

 یرادرسلیف ناباپ زا دعب مه نآ هبرد

 - نا رماکی تتان ردا ریاضر شعن رد فورعم

 و شوماخ دسح شتت رد ولناوریا كهرس
 هک !رنارماک رکون لرم هدازآ یشرفت

 بیمه سگ رتردپ و سیفلب رهوش نیص رد
 .دنک ی م یزاب دخاب

 حرسطم ار مرگید لا وئسمها وخیمان
 دک ی طفاحادخ ۷ درنیح دنلبماسلاژمنک

 دنکيم لاوساز تلع یتقو یمیرگ و دورب

 لیاش و لکش ناب مهاوخیمن دیوگ يمیو

 یو زا البق ام هکنیازالفاغ مریگب یکع

 یومیوگیمارنیا راهبینقوو مباهنفرگ سکع

 ژاب ودنیشیم و دوشیم فرصنم نتفر زا

 هسق مسرپیم ییرک زا

 تسا هنشون ارنآ یکو

 هک شابیم مدوخ زا لایرس یوبرانس س
 ردو دراد زتط زا یناههتیر هتشلگ نوچمه

 تسه یلاورهچ رد

 . مدرک لوبقار نآردیزاب
 لاوسلایرس تیقفوم دروم ردی ةقوو

 تساناکی اهباوچم هزاب منکیم

 ملیف اب لایرس كي تیقفوم یور

 الامتحایلودرک ینیبشیپ لبق زا ناوتیمن

 . تساها مه تیقفوماپ

 اهاثیپرنه زا ریخن مدید هک مه نم

 یسیرکدوخ غارسزابدوشیمن مربگتسدیزیچ

 لاسهیم یاههنیبرثهدروم رد و مدرگیمرپ

 ۲ دیوگیم منکیم لاوئس یوزا
 هتنه كب زا نامهبم یاههتیپرنه -

 یاهتسارد مادک رههکد نرادیزاب هتفه هلت

 و دوب دنها وخ یلصالر رگافبا ناثدوخ
 درب ؛دتشابیم هدع نیا نامهس نارگیزاب

 نیوریو تاید هبوبحم « دازآررهچ , ماسلاژ
 ..تاروت ؛یفیف ,هلسج یاهشتن ردهک یلامیلس

 هاشپامنیم یزاب رگدن ویپهلصا و و سگنرف
 لاحرد زوته مه سیکنرف شقن یارب ۰

 نیبژا دیاب منکیمرکف هک دنتسه نتفرگ تن

 اب و ردص كشور لثم یدیدج یاهءرهچ
 هب لاحرهب دشاب مهلاتماو یمسوپ دازرهش

 ز8ریررگشرارگ یرگیدتقو رد هکنیادیما

 میشاب ءورگ را یرتلماک یگدنز رد یمیذقیاهلادونف یگدنز قارطا

 و نز یگدنز هصف . دنزیم رود هزورما

 بیو ده همانهرجش یاراد هک یرهوخ
 ناثدوسخ هناوناخ رد ناثاهبئرا .دنها وخ

 ودنوئیمن یدنزرفحاص یلو دنامب یقاب
 «نا رماک » ناشاهدا ژردا رب هبناشدیما مشچ ماعت

 نارماک و منکی میزابارنآ لر مدوخهک تسا
 یاهشتنهک دنکیم حاودزایکباب هتفهره مه
 هلی ناعهس یاههنیبرنهار یو لیافم
 و مشتحمهلدات ۷# ی ست ۳۹ 1 .دنراد

 رب مس نا رگیزابزا یهاوح رظن هب منکیع عورش

 زادعب رت ات هقباسابیاهه رهچ یبوگد نداد هاشم باوجشی همه یلو لایرس
 صسوصخبسرد كي سرد سالک كب رد مهاک
 ایور ردو ر رگیدراباهلاس ۳ یگمه .ناهدناوخ ار

 دن ریگ یم را رق رگیدکی تسرادروخرب یصوصخب رتلع زا لابرس س
 یمیرک یاقآراک یاهیگزیو رطاخب س و

 ؛ دنتسهاهنیا مه نا رگیزاب ود رگ یم تروص

 شتنرد مشنحم - ملاخ همع شلت هب ارث
 ریکاس مناخ هعع ییاضق رواشم لوفم رتکد

 نادنمرنه ماس هلاژ و نریا ۰ الاید ؛ الرل , یر » متحما] بذار ماکت سود و كایت وب بحاصیاحب نیتسا ر

 نی . دزایم دویریوت .یارب .ینجرک .ترصن هک هفریم» ریگ ی تشک یمساقالم - سیقلب شق رد اناید



 ؟ تدحو یاقآ ولا 8
 راکرس دیئامرفب _

 یندم , امنب هرات - هلجم راگنربخ

 دیراد . میرادن امش زا یربخ هک تسا

 ۲.. دینکیم راکچ

 نت ینفضقن مليف شی امن زادعب یچیه -

 م فای ار هزات راک دچ هک مرکف نیا

 عورش اس, یا
 یاهراک یارب یزیر هفانرب و رکف لوفشم

 متسه هدبآ
 دننگی م عقوکب , تدحو یاقآ 8

 یا رب اهناوج هب دیراد رظن رد اعش هک

 زسج هنانسامیل و دیهدب ناءایع ملیف نتحاس

 سچ بندش هنخاس زا یرخ .دروم كاب رد

 . میراد یباهیلیف
 یلو مراد لوبق ار امش فرح نم

 دندماینولج راک یارب اهیلیخ هنافسانم

 مدومن مالغا تحارس لامکاپ نم هک ارچ
 هتخاس, یارب ار اهیلیح تسی مرضاح هک
 مزاذگپ زا بوخ .ملیف سن

 تسا بلاج عوصوم نیا تدیش 8
 هبچ رضاح لاح رد تدحو یاقآ لاح رهب
 ٩ دیراد شیامن هنامآ یملیف

 « هدش قشاع متوجرهوش ماناب یملیف
 یمیرکهلاژ نآ رد هک مراد شیابن هدامآ

 دنراد یاب هدازراسس رفصاو

 ارچ اهه خم ملیف ندش هحا 8

 ؟ دافا قیوعت هب

 رصاخ نیا هب و مس

 مياهدادنآیویراس رد یتارییفت العف -
 یاهزاس لک اب هک تی یعب و

 دوش عورش شایرادرسلیف

 ملف ندخ هنخاس دهاش میراونیبا 8
 . میشاب امش فرط زا ییوخی اه

 !دن زیم كن ز راب ۶ نفلت رابنیا

 یک دزاب ولا 8 یرافغنیمیس ولا 8 دازکینیرخفولا 6 تدحو ولا

 دازکین مناخ ولا
 مته مدوخ دینام رب س

 منه ًاتسسس هراس راگنرب >س 8

 .مشابهدشن میحازم هک مراودیما

۳ 

 ردانشرزایلادصورس هک تسا یتدع ٩

 دسربعن شوگب نویزیولت و ویدار

 هضان رب .یرس كي زاغآ دصق نوچ -

 جا دج همانرب هیهن و مراد ار دی بچ

 نیادب و دراد رتسیب ندیتیدنا یا رپ ینامزهپ

 یارسپ ینسرف رتمک نم هک تسا یتدم تلع
 ر نویزیولت و وبدار یاههمانربرد تکرش

 یاع همارب یرسللپ اپ یدوزب یلو مراد

 یسنیلاع نوپزپولن و ویدار رد ییدا .ایدج
 درک مهاوخ زاغآ ار ردتم

 تسلاعف و اتسیس هرایرد اش زن 8
 ؟ تسیچ نآ رد

 زاهطا تیحالص هک منکیمن رکف
 اددیسالعف و مشاپ هتشاد ار ءراب نیازب رظن
 باحهبپ ییرفت عون كي دح رد نم یارب
 ۱ سپ و دیآيم

 دچ رد یزاب داهنشيپ هکنيا تلع 8
 ؟تسیچ ؛ دیاددرکن لوبف ار ملیف

 یاص تیلاعف را رودپ مهده نم

 هامنیسهب یراکهک تسا نیا و تسا ینامنیس
 | مرادن اهملیف رد یرگپژاب

 ووسدار رد وت هاوخلد یاهاما رب 8
 ؟ تسیچ نویزیولت

 زاار « ین را وننپ » همانرب هللاو -

 مهدیم میجرت ینوپزپولت یاههمانرب نایم

 مهار« مدرم گنهرف » همانرپ نینچم هاب و
 مدنسیم یئوپدار ياههعانرب نایم زا

 4کنبا زا رسکشت دنامیم رگید و 8

 هسحاشنیا یارب ار دوخ تقوزا یقباقد

 دیداد ام هب یتفلت
 زادوخ هبونپ مهنم . منکيم شهاوخ

 . مراززگساپس دیدرک نم دا هکنیا

 هگن یشوک هلطحل دنچ ًافط
۳ 

 ی : كش دعب هطحل دج

 نجیب ی

 مت ق ۶

 ؟.., مناخ هال زیم یس:سع ارج

 زا یظناحادخ لوفت شنیار

 نفلت رگید هظخل دنچ رگاومدوب ماهداوناخ

 تصس مع اب ميتناوتیمس اتح دیدهب هدرگ

 

 یسلو رسخنرتس مئاخ بوخ 8

 . دبنک ی م رفس اجک هبدیدوم تن

 ۱ریخا نم دینادیم هک

 و هدومن ءاسما !ر

 روطناص

 تب .ملیف داد رارق

 هاحنازا ریش رد ملیف نیا یرادرسلبف نوچ

 اصنآ هب ار مدوخ ر

 ملیف نیا دروم رد یمک تسا نکمع 8

 ۱, دیهدب حیصوت اعب

 یارس یرداف حربا ار . تب هلب اس

 یارسب و دزاسیم مایپ ینامیس , نامزاس
 یمیلطدكالمرسان و یقونو زورهب زاب نیلوا
 دنوشیم رهاظ رگیدکی رانک رد

 دصف اش هک مدیش ییاهربخ مناخ

 . دیراد ار يلويزيولت لایرس ود رد تک رش
 ؟ دراد تحص دح هچ ات عوصوم نیا

 یانفآ فرط را ینارکانم هلاو

 لصب یقالط لایرس هروم رد یهلادمادومم

 یرارف یلو تسین یمطق زوده یلو «دمآ

 ملم نالفط ودمساپ لایرس كي رد هک ته

 . منک ی اب ار دیزب ن

 ,٩ دیزب ثز

 رگید تسایکنیب رنه درک وشیمهچ

 ,., دیشب قو 8

 . ۱ یکوزاب شخبناهج یاقآولا 8

 اس دین ام رب

 ناتدوخ اهزور نلا یک و زاب یاقآ 8

 1 ارچ دینکیم ناهنب سک همه زا ار

۱ 
 صاخ تلع _- فم .يب

 ناعقوت طعاخ هلئس نیا مياهدش 8

 فو هب ناگدنناوخ زا ی یاجیب

 تسا هامآ شیپ فورعم هبیل و

 دیرادهرخ نم زا رتهب امش امت

 نا یراکمه ارچ یکوزاپ یافآ 8
 مک یسیدق ناگد ننا وخ زا _ ی اب ار

 ؟,. دیاهدرک

 اب. مهاوخیم رتکیب اهزور نیا

 لاحردادیتیسوسک ارج ملک راک اهرتپارچ

 جایتحا امقاو فن ات هدنناوخ دنچهپ رضاح

1 

 .دیل وگبناتءزا یاهراک هروب رد یمک 8

 یاءزات یاهدگنهآ .,نتخاس دلوفتم

 کی نارج ه«دنناوخ دنچ و رایزاع یار

 حم

 ؟تسیچ هدناوخ نا هراب رد ناترظن 8

 یتسرد یزیر همانرپاب هکنانچ ملکیم رکف -
۳ 

 دهاوخ یدای] تیقفوم ؛ دهد همادا شراک هب

 ار ناتفو زا هتیفد دنچ هکنبا زا

 , می رکتسم دیداد امن

:0
:0

 )سم شسسسسسسجسججسج سس سحسجب۰۰ب۰۰۰۰۹۰۹۰۹۰۰)۰۰ 
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 یزاس اریخا هک ی

 «هدیس ر نا رودب
 زانضب هدناب باب اههطناو و یماج ۱

 هدنیآ هنفه زاهک الویه ,ل ۳

 سم زودیولح ل امش ردیمساپكام ایس ی 1

 وصحم ینادرگ 4 اسح بجا وج
 6۰ و قوا ۲, /

۳۳ 

 کت ت ۶: وا ۳۹۹

 9 ۶ اب يیتايطاع

 تسبلب
۳ 

 نادر راک مافع ء زوو

 *تس نب وسوم تسایملیف

 یتکن وطب ت اه ون هل

 وب یر زنمهب ؛ نایفسرپ ۴
 رب رخانونکامع تک رشر ۴ ِ 2

۱ 

1 ۰ »۰ ۲ 

 گید زوردنج

 ی دس

ِ ۰ 

 مسلیفن > شب

 >لوه
 ملیف ن ۲ 8

 م , ک

 ۱ رهعذیتمج

 ملیف هه ۰

 «ال میح» هب نم زا

 دعا وخ ی راد رسا یحا و قاب

 :یدر ون اسپا ثاپپ ۱و ملیف یا ۳

 2 صاف

 : داردیعم نآ ردو

 یریهس هحل : یجرگ

 دنراد تک رش

 «.نامرآ « نیرفآش ون

 رسگید یاهدعو

 شاهدننک ههت هک ار دما

 س ملیف یدنولا دیئسج تسا یوضترم یلع

 تسا هدرک یرادرب

 ! دنام راک هرز "2دصاف» ملیفنتم یتیسوم هه نیا 8
 نونبرف سو هک راتص . م راک یسون

 دونیب اس هدش هتخا دوشخ

 یاهبلیفنادرگ راک ماقم رد البق هک ران

 ریحا ملیف» وهایه و دشخردیما دیشروخ

 «درادتکر ش اتب هراونشج هرود نیل وارد

 یوپراس ساسا رب ار كادصاق تسا هتخاس !

 هتخاسنا ربا ملیف هناخ یا رب یعیفر نح

 و

 امنیس هراس - ۱۸۳ هرابن ح ٩۳ هحفص (

 ی اهکج نرچ ات

 کت َ

 وخ یرحف, رهورف الیل

5 ۱ 

 تحا

 ! دش در مه الاب زار
 و ۵ ؟ هتفه 0

 ة ۶

۶ ِ 

 کیبیاهمأیف .ت

 هثمج زاینا وحهطبآ میتس

 نویی ِ هک

ٍِ 

 « رافص , م » هژاتراک « هلدصاق » زا یلامن رد دار دیه 7

 ته

 هدهح

 تی اب



 یلومهاب»ملیفلوا هتفه شورف حج
 د و ملعسراب زا تسا

 .دراد همادا مود هتفه یارب نآ
 ة هملیف لوا هتفه شورف ۲7

 ونامیاككيب نا رد و ملیف ناگ رهم

 اک این دوزک دنزاد تک یرمق
 دراد همادا مود هتعه یار نا

 دیب ش دها و شی امتهدامآ هتفه

 تسایسایم" یلع شاءهدننک هیهتهک ره ۶ زد

 یردافحربا دوشی م شخپ مليفماسح ططس تو

 یلیقفع یضت رم

 دن راد تکرش رگید یاءدع و

 دص ثانشور

 درادهماداتت

 یراق حربا «راتراک یرادرسلف 1

 ۱ یثویرانس ساسارپهک «تب» هپ موسوم ۳

 یدن لادینمج طسوت دزاسپم یبلطمدیم-

 نیارب درادغمادا مرهجو .زاریش یحاو رد

 مايپیل امنبس نامزاسزا تسایلوسحم هک ملیف

 و رسهب دن دهاوخ شخپ ملینماح طسوت و
 یلسصا یاهنقن یمیطمكلمرسان و یفولو

 .دنکیم هیهت یساع یلعار تب.دب امنیمیزابار

 مامتاهبور ببانناخ
 یئاهتمسق نتخاس تهج هک یپیکا 0 هک

 انرمالغ ینادزگ راک «بیالناخ» ملیف زا

 هنکته دناهتقر ریالم یحاوت هب بوکس

 --یم تمجارم نارقهتب راک ماعتا زادعب هدنبآ

 ساسا تب بوک رس هک ملیف نیارد .دنیابن

 طنوت و دزاسیم یرولبدمجم زا یئویراس

 رسهچونم دوشم یراد سلیف یدن وپندیعس

 نامر :٩ قوئو یئاشر
 هرهچ و یهانپاسوتآ ۰ یئومنهک

 نامزاسار بیانناخ .دنرادتک رشی ایبهف کش

 دی اشیم مب ون و شجخپ اهاروناپ یئامیم

 ننح لالح . ۷"

 دلی فا

 اهن

 وش قوت و رهچ ونمنآ
 شاس و تسا هدش ناموت را زه (۳۰دودحلاسروینواهورگ رد دنراد تک ش

 تسا یلوصحم هک یئافس هنح
 لع + ادم كنفوو ورک 1.

 شیامنوتساهدش نام وت را زه 4۷۰ د ,دجح

 یسلوصحم هک هدارمیحر هتخاس
 یرسع و مارهش « یلابطابط زیگنار

 طسوت دّیعس روپ لیعمسا ینادزگ راکب 1 او ؟ ,۱ 2
 ۱ دف ۹

 گ هایع ناهنصا نا رهن یی 

 ها فنا ریش ما وب هج بس

 ابوئآ هنمحاروپ رهچونم .دادر

 .دنرادتک رش لالح و رهو رفیین ۹

 من نآ هدننک هیهتهکا ر یئاهتت

 و شخپ اماروناپ یئامنیس نامراس تسا یمع
 لب ًامتیع مس روت

 هدش قشاع مئوج ردام
 لوصعصحم هدیسر نارودپ ملیف ما 8

 . تفاب ریسغت هدنقئاعملوج رداسهب ملیفانبت

 سانا رس یقداص ربکا هک ملیف نیا رد
 ۳ كد تسا هدرک یرادرملیف دنویساق ما رسغت * ینادرگ راک یناوریا فسوب زا یئویراس
 «زاتراک «بایح# مین ناکدنزاس 0 دمحا « لالج « یریم « ناجرع ؛یدروتامسا

 هساثم یملیف هکنآ رطاخپ بر .دنراد تکرش هردانو یلبقم «اسبرب + ینیعم

 دنسم رد تساهدشهداد شنامن مان نیمه اب
 ار و ِ 2 اضر ار هدن قشاع موج ردام
 یلوصحسقک ملیف نیارد هننتسه نآ مان نییفت هیهت یلابش  ی

 طسوت و ثیساناپ یلامنونم نامزاس زا تسا

 تسا رذآ ژونه اهیتبرغ

 کف تسااهندسم هکر, یئاهدیف هلمجزا []
 وسنه و تسا يلامنيسروها لک هراداریگ رد
 نادابآ رد یماح ملیف مهیکی هدشب هدادنآهب شیامن هناورپ
 : دینسجهک تسا ملیفا رییس لوصحم اهیتیرغ
 هنحساهتت هیهت تهج كلروژ یئامنیس نامزاس طسوت هک "ملی ۸ نیارد تساهتخاسدالیم زا لومسم «یونح» :عایف ناگددزاب ) یئویرانسساسارب شلیفنیلوا ناونعب هدنژرو
 دن هومن زعس ناداپآ ه هنفهنیا نآ ,دنادیقاب نمهبمدش :یرادربملیف دزب رد .یمیطم لابک

 كروژ نودبزف ,ینادرگراکب هک ملیف.نیا رد نیورب«:لیگ نیسح . ینارهت زانهش , دییفم
 یهرونامیاكيپ مدش یرادربمایفدنويمساقطسوت تکرشدازآ يلع و یناسا - نیریش+ ینامیلس

 نودیرف و یدب .لالج , یریم , ناجرم

 یمادنارش و دادرهمایمج وتو رهچوم []

 روپاع

 دیشمجا یفوئو روره هدش یرادرسلبفیناخ

 یتخبتاتغ و نیکت دیدج م .هچ

 دئراد

 دیعسروب هنخا- « یلاهنت » رد

 دن راد تکرش گكروز

 شحپ تیساناپ یشامنپس نامزاس ار یماح

 دیامثیم میژوتو

 ! رهش طیس رد
 هب سا یهلیف مان «رهش طیب رد» (]

 میها رتا احس ونهک ی سلدع .دیشمج یناد رگ راک

 نیا هد .تسا هدش یرادرببلیف نایدیشمج
 هلا تزع+ یریا زج هناتسم ؛ یدحاس حرف ملیف
 یرهع ۰ ینادنوام رایدضسا ۰ رفیناضمر

 هرهچو هماگنه ؛برع ۰ روپلابقا. نابدادو
 و یرفعح , داخرف : یناهرب : دیدج یاه

 هورگ ار ملیف نا . دنراد تکرش «وله»

 : دژاسیم اوج نا رگ امیس

 4م
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 هرابرد نایرع یقیاقح و هقباس اب هدننک هیهت یسابع یلع

 ... نا ربا یامشس

 تسکشسرریت رد
 ؛.. یماندب 9 ط وقس

 هثحاسند (هعلاطم «امنیسهراتس»

 یتامنیسل وئسم تاهاقمهب ازبلاح

 نادنمرنه و ناگدننک هیهت مومع و
 . دنک یمهیص وت ؛نآ رن ایامنیس

 لزواضریلع : زا وگتفگ

 ناگدننک هیهت دودهم زا یساع یلع ([3
 و ۰ رود یاهنامز زا هک ۰ تسا ,یسراف ملیف
 یا رو امنیس رد : شیناوج راب رپ یاهلاع

 هنا یدکی منع بیس 4 ویا .تسا هسپز اهنس
 یسرافیامنیس درشیپ ه «هنارجات هلو) راو

 و تسا هدرک لمحت مهار شررح و) دراد
 رد همهو تسا ماع و صاخ یانتآ .(.دنکی ع

 هناسود ؛ یساع هک دنالوتلاتنم هنکت نیا
 ثاب امنیس رد وا هکسبا و ذراد تسوف ار امنیس

 رراک و تل «یطول» كم و درملاوج
 یامن زاب شراخ رسو للح یبهتشذگ و یلاتسس

 ,تساددو ناسناو دون بوخ نیا نیتسار
 یسرافیاهنیس رد یسایع یلع هک یترهغ

 دوشیم هصالخ هلمج كي رد « تسا هتحودنا
 هیت زا یلنلحت رد یساع» : هک نیا تآو

 ناوج نارگامنیس قوم هک تسا یناگدنک
 عیجودودحمیالد نا رگشور یماخ و تسا
 * نآ رای انس روجو

 اب یاهتعاس دنچ يوگتلگ و رادید رد

 اهندرکد رسلدوید رسلد زا هک ,یساب رام + وا
 مغار رادبد یاضف ؛ تسا هتش شا رهچ رد
 . دنکی ع دولآ

 هرهچ زا هک سردو] رب یاس نآ و

 تدش زا اگر هک يکشاو درابیم .شنیگمغ

 هنیکر ب هک یئالتو یژرناو هفر تسد زا
 یلوژرآ یبیاهنسد رود هیگد وه *«یکلاپ»

 و دودیم شمشچ هقدح هب « تسا هدرک رفس
 دشیم ۰ دوبن رورغ عناع رگا هک تا رجهب
 هنهیرب نتخبرو ندح ربرربل ناوت هک ینوگب
 .. تشاد زین ار اهدهنوگ و تروص

 قاقتالیجسرب هل « یبوگ تسارو تحارص
 رد «یاپ ربد یاهعیصخ نوچ هک هاگهکو
 و یئانگ زار هاگ هبو دنزیم جوم شدوجو
 قرسسباب هدننک درسلد «لماوت» هب هراثا

 نطو» هک یناسر یادص و ششچ داتخرد
 زورماو «تسایلوگتسار و تقادص رود یتسرپ
 «.درادنیشوب هدرب «نتنگ غورد یح « یک
 ميلوگبمه ام هک دیما و میوشیم و دیوگیم
 « یلاهن لبلحت رده , دنوشب نارگید و

 زا .گنهرف تعبو هب یاهدرتسگ رد امیس

 تسارادروخرب یملع یاهباننورد یاهشزرا
 زا رودپ « ربن «هضنیف» دوخ هک اجنآ زاو
 نیرتمهملا وب , یرنه و یگنهرف یاهشزرا
 روخرد یناکع» نادنورهش ملاس جیرفت هلسو

 یاسه فرح هک ؛ تسا رتهب : دزاد هچون
 یسراف یامنیم ناوج «هدننک هیهت هتک ۷

 یعافتلادصاقمزاینوم هکار اهنآ و میونشب ار
 یاه هتنگ را گلی چیه یتسا رب هک ۱ دنرادن

 ظظنرد و میدنب راکن .(دندون هنایوجدوس وا
 هدن رادتسودا ر امنیس مدرم هک + میشاب هتشاد
 ناشقسحارد یعس هک « زین ار یسابع یلع و
 هکتسا فیح و :دنکیم راک هلاقداح و درادن

 هزیرورف نینچنبا یتقادص راوید
9 0 

 نخس هدیشاب قفاوم رگا + امنیس هراتس

 رد هک ,مبنک زاغآ : رود یاه هتشذگ زا ار
 دیتشاد اعشی - هنیمز رد یلاههمات رب نوبزبولت
 ناتح رهچودوبمهبوجمک ۰ یسز رب و تحن و

 ًاتس هرات - ۱۸۳ هرامشس ۱6 هحفص ۲

 و دوب امنیس هنیمز رد مراک و متتاد سوت

 یلو .دوبن اشآ «ماءرهچ» امش لوقپ هچرک

 هتبلا زین هقالع و دوب یئامتیس « دنا رک كپ»

 مو ععم هک , مدوب هنسیون هک میوکی مث

 مناديمنآ زا رت یلاعتم زایب ار ۱۱ ۱

 یک شیرت او ادوخ «یللف» یززمآ راک هب
۱ 

 «هدشپ وی»

 ٍهوب یروما راک «,پوخ یلو

 هدنک هیهت ككي ماقم رد ماهپرجت نیتخن

 هع » ملیف ودوپ هروپیر مارهب» یاقا اپ

 ملیف اپ نایکیچاخ لئوماس دمبو «درمناوج
 دن ار نژ ثضن «زیاج هک هعاکنع

 فورعمولیف و ۰ نافوط هر دمیو هرن اویش
 دزک بلج ار اهرطن هک. ینادصورس رب و

 راک ضن هک : يمناح یلع لچک نسح

 دببچ هک مک ه«رائا تسین دپ و دوب وا
۲ .1 

 عورت نما ار ناخراک نیلوا نادرت را

 ناشتخن راک زکا مج اه ین و دندرک
 ,هتاس از نانسود راک هتف ایل .ترهت ؛ دون

 ۹ گی ۶ و اگنت هک یردان رپما نوچ
4 ۱ 

 ۱۴ . اسک نح هک یمتاح یلع و تخاس نامزاس نی
 هدنیرنیرون یورب و دو شلوا راث #ِ

 و تام از «دیشر» شیوخ ملیف هک انشا
 , ِى صیق شیامغ زا لی هک یثاینیک دومص

 به مش سنج ری ید و درک زاغآ ار یروتوم اضر یتادزگ راک
 زیورپ و تتخام ارآ هرچنپ ۰ تلکس اعم
 رک زاغآ (ریزگیزابو یزاسلیل هک هایم
 یریتقزایهن « مه رخاوا نياو نازن دواد و

 هدش پجوم اهنآ هب ن نادیم و نارج

 سهکنیا هب ملع اب یناهناوج .اگ هک . تس
 قم م 3الع اهدادعتسا نتفایهپ

 رجتنیرتمک نتشاد نودپ و دنکیم هعجارم
5 

 زر یار ۶

 یسشادو دنشاب ءاگآ امنی راک فیک و مک زا

 هکنیا نودب و « یزاسلیف هنیمز

 و یک رب دنچ یوبرانس جرخ رپ زنه نیا رد
 جرخ ؛ هک راطتناو دنهدیم هئارا ار یاهداس

 ۳ اگتدوجو مریذس ارنانتضد ملیف هیون

 ۱ هدینک شجس مریگیم رارق نآ رد نم هکار

 ۱۳0و را هک یخ: کون اچ
 ودیونیم (شزرایب هاگ و یلوضم هک دنچ
 راومهدوحرب ارءار نر ملیف نتخاس قوش هب
 هک هدنمفالعو یقطاع ,«تسپا_یناننا ؛دنکيم

 ۰ مناوتیمننم و تین هنانصتم شدیاجن

  شدنبمینیویزانسهک میرگب وا هپ تسارو كر

 5 ارچ,؛ درلدن معار ندناوخ شززا یتح
 . یاهنپسراپ هک ؛ دنتسه ناناوج نیمه مدقتعم
 9رحلدو دیشک دهاوخ شودب ارام هدنیآ

 اقا ربدیابو,تسا امنیس رنهن ایز هب ناتندرک

 ۰ وگتنگ , ملک فرم تقو نانندرک

 . اشیرجت و دننادب رتهب و دننا وخب رتشیب هک

 ها هک دینکب ار شروصتو دنرب رنازف.ار

 *وکیب هجوک رد هک یتشردو زیر تاللکشم

 ناریا یامنیع یاه

 منا

 و9 «تسا «دش رایملت

 وگچ دوش رتیدج یاهراک فرس دیاب هک
 ۳ تحت هب نلنا

 تنک وا هب دوشیع ه وگچ و «ریغ



۰ 

 لس

2 ۰ 
 هدیسر ( دنربیم یپ نآهب رگید سکره زا

۳ 

 رادثان ا یم و تسا یجرخ رپ هبرجن اینیم

 رخ نامونرازه دصتشح مناوتپ هک
 تیانز دنخیل هک مک

 مس

 وا هپرجت
 دیهاوخب ار شسارو « منیب

 دایهک ار وا هپ ننادپ اوج دب , مرادپیم

 یلاه .هسقو منکیمأر دوخ یناوجون نارود

 كدرگ همانرپ یارب ,اهتتفر هسردم رد هکار
 متشیهراظتنارب اهتعاس و مدانسریم ویدار

 تالکشعهپ شرگناپ لاح .. و درن شخپ هک
 نالفییارخ : تسا هلمچ نآ زا هک , هناروز

 : هتقس دنچ تا درپ دحوم ندیسر « نین رود

 هسالخ و رنل ندوین + ملیف هنیبرنه تالکنم
 «یرسکف ناما» ندوبن بجوم هک یلیاح

 هک ار یناوج مناوتن یزور رگا + هیوشیم
 هدمآ یم شیپ ؛ شزاردو رود یاهوژرآ اب
 راک و هملاطم هب هناتسود هتیمه نوچ تسا

 ماگنه بش

 یدودحو دح هک

 شال یار

 هن امت اطس

 یسارو منک قیوشت رتنیب

 یخ و مپاوخپ مناوتین

 مدرکیم شعناق شاک هک نهدیم مرارآ درادن

 یاپرید ,سرتو ؛ دشاپ هنیچبر دکن هک
 «دوح»هک ارچ . دشاب هدش درسلد هک دنکن و

 ۱ مراک هک ميبيم وا ردار ماهتشنک

 ناسودیانوچ«مدوخ« یلو ۰ تشادن هئارا
 مشتاد شززا : ناوج
 ینوییرت ؛تساوخیمملدوتسین اهنآ «ندوب»

 نیمه+ میوگب مناوج ناتسود نیا هب هک دشاب
 -- یهو دننکیم راک و دننیشنیم اهنآ هک

 لثتحت نم «هن» اریژ

 و تسا اهنآ «ندوب» لیلد دوخ + دتیوت

 رثومروضح و یروراپ دیما ؛ اهنآ هدیآ هب
 ۰ تسا روصنم « زور ریه رع
 نییتضن هک + دنشاب هتشادن راطتاو هبرجت و

 ۱ هوش «ملیف» اشح ناث هتشوت

 یداهشیب دیهدب هراجا : ام هراس

 ار رفن دنچ اب كي , هکنیا نآو منکب امش
 دوخ ناعجا رم هنوگنا هب یلوگخساپ لوتم
 شیپ یراک ینیبراب موزل مه رگاو دینک
 و یدج راک كي توافت هک اجنآ زا , دیآ
 و قایتشاو شئاد وزرآ فرص هب هک یراک

 هبرجت يساو نیداینب طبارخ حاد نونب
 روصت : تسا كرد لباق یبوخب املیس رد
 یلوج هفرص رظن هبنج زا لقاال هک ۰ منکيم
 . دوش عقاو دبنم تقو رد

 هبامت یداهشنیپ لحءار : یسابع یلع
 :هکنیانآ و تسین ارجا لباف هداس لیل» كي
 هبافرص «تک رش ناوچ نیعجارم زا كي ره

 و رگید یک يييه هبو دنیآیم نم رادید
 یترهشپپساب نوچ » تسا اجتیمه زپن لکشم
 دمتسو ناوج ناراسلیف زا تیامح رد هک
 ملاراکمهرگیدابوگتفگ هب لیام اهنآ : ماهتفاپ

 تیجممدوخ ایدهاوخیم و دنتسین تک رترد
 مکیم شششوک ناکمادح ۷۶ نم هتیلا ,دک
 .مادهیسوت یلو + مهدب ار ناشخساپ دوخ هک
 ودح هب ندیسر زا لبق ؛ هک نیا ناتسود هب
 .دوخیدوخب هک یئاناونو هیرحت زا یدودح
 دنزادرپهبهیرجتو هعلاطم هپ + تسا كرد لباق

 هب هک دنادریب دوخ حرط هئارا هب يماگنهو
 رتدور امتح دوخ هک) این دروم نازیم نآ

 هب رحل طرش هب

 رح هکلپ ؛نم اهت ه ؛ تروس نيا رد
 دتسسها وخ ار اهنآ زین یرگید هدننک

 ون ویسیمک اب امیاهنیستالکشم

 !دش ده وخن لح یرادایاههمان

 دنهدیم «راعش» طقف « دننکی میزابیناجم « بوخ یاهملیف رددنیوگیم هک یئاه هشيپرنه

 ! دنهدیمن مه فیفخت دوخدزمتسد رد یتح « لمع رد و

 صراوعرسک .بوخیاهملیف نتشاد هاگنهدن زهار

 دسابیم رتشیب تالیهست ندرو آ مها رفو تایلام و
 نادمرته زا یرایسب « دونیم امنیس یعیک
 هک یک و دنادیم رصنم ار هدننک هیهت
 موکحمرخآ مالک رد ؛ اهوگننگ هنوگ نا رد
 رظنننیااب نم هتبلا . تسا هدننک هیهت دوشیم

 هک اجتآ زا ؛ نم نامگیو متسین ققفا وم الماک

 نوچ ,اهره رگید حرخرپ تسیرته امسس
 رهوج رعش : گنرو دها وخس موب هک یشافن
 مامتیب رجت یاه هباع تسد هصالخ و دغاک و

 یا رب هکنلاخ رد ؛ دنازرا رایسب ؛ اهره

 و تسا مال یتالک لوب . امنیس رد هیرجت
 هب هک تا روپجم امنیس رنه راذگ هبامرس
 ۱ رز ردخاب هتشاد .مشچ شل هبامرس تشگز اب

 دشیدنایب رثه هبافرص یاهدنک هیهت رگا یتح
 ,دشاب مه يراجت شسو تارکفت زا رودبو
 هدامآ هب رداف .ددرگن ژاب شاهیامرس رگا
 نادمرنه رگید هبرجت یارب هلیسو ندرک
 .تسا سوملم تصقا و كب نیاو دون دهاوخت

 دناوتیم مه هدننک هیهت ندنام رادیاپ یب

 دریگ را رق رلن داععا دروم لصا كاب نا وعب
 :هدش .تکشرو هدننک هیهت : هک رواب ناو

 و درک دهاوخن نامرد ار ام ره زا یدرد

 یو زا هژیو وااب یراکمه و رظن قاقتا
 رد یزاب یارب"دنرضاح هک یلاه هشیپرنه
 دهد نان یگتشنگ دوح زا بوخ ملیف
 . تسا یرورض

 احنیا هب ثحم هک لاح : یاع یلع

 فرحو متن فرح هدرپ یب دیراذگب , دینک
 ناهنپ "منورد رد, ,تسا اهتدم هکار یلاط

 امهک یطرشب هتبلا ؛ مروایب نایب ماهدرک
 ۱ دينکی عاتما نآ رد زا

 هک ؛ مهد ناسطا امش هب ! اس هراتس

 و تسا ستقاب هار اه وگتنگ نیا ردام فده

 ار ینحس ره. تهج نیا ردو شح هراچ
 .درکمیها وخ نا ونت رییخآ و فیرحت نودب

 مفرح مهنم ؛بوخ رایس : يساع یلع
 .دپنک رواب . میوگیم ار ملد دربو منزیم ار
 هک ۰ منا وغیم یاهلجم اپ همایرور رد یتقو

 بوخملیف رد مرضاح تسا هتفگ هنیپ رته نالف
 شتآ و درسیگیم ملد « منک یاب یناجم
 ناثرثک ۱ نوج؟ارچ دینادیم + مریگیم

 و دننکیم فراعت نوچ + دنب وگیم غورد
 رادتسود ار دوخ هیحاصم هاگهب دنها خم
 رم ماگ ره نوچ ,دنهد هولج هتسراوو رته
 لثمملش رومجم ۰ مزاب ییوخ ملیف متسا وخ
 رنه !كلاج هنس ناقاتنمنا اب اه« زازب »
 رازه زا لازیال يادخب . منزب یزا زاب هناچ

 یارب» و دنردگیمن زین ناثدزمتسد ناموت

 راعش كي طقف «منکیم راک یناجم بوخ 1

 مهاوحیم . جيهرگید

 داراب یب
 تسخن میریگپ رظن ردار هیسق یاههینج مامت

 ردو دننک یگدنر دنهاوخیم مع اهنآ ,هکنیا
 یاهدع ؛ هکنآ مود

 و تسا نوه ورکیم تنب

 مشاب هدرپییو جیرص اشاب

 دنزاد  هروم ایا
 زکا نم نامکی هک دنراد دوچو هدننک هیهت

 هراو ,یکدی مزاول ۰ دننک یشورق كيتسال
 یشورسق تاینبل ؛دنک یزاس هئاخ , دننک

 منادیمنیلو دن ربیع دوس اسیسزا شیپ : هک
 و دننکيم راک هبیمر نیارد . تهج هچ هب

 دندما مه یاهبع ! ریمنو روخب یدمآرد

 رارق دوخ هءارارف ار نتخاس پوخ ملیف و

 ۳ و دبی لا ۱ رب: هیصق"نیا رد
 روصت هک «میرک ررن ناموت نویلیم هس
 ميوگیمن هتبلا ۰ دنک زواب سکچیه منکیمن
 یلو؛دوبملیف ررص ناموت نویلیم هس مامت هک

 تئاد یگتسب ملیف هب ةیاعصنم لیلحت رد

 ردافرس ناعوت نویلیم مینو كي نم هک ارچ

 زازح دصیس : هک مهزک ررس ملیف نتخان
 تسود ات «اجصپودس 7 + شزا- ناموت

 ناموت نویلیم ۲ دودح ووو ناموت رازح

 «تساهدش مایئامتیم تکرش و رتفد حرخ مه
 شنتشادو تسا نمزاک هب هتسیاو اتمیط هک

 یهازگ هب .متنک هکاز یررم هتنلا ! یرورت
 تايتا لباق و .تسا یمسر,تافد

 هک تسا نیا ناترولعم : امتیس هراتس

 ] تناهدش بوخ نازاسلیف هب یکمک حیه
 هب هک ماهدینش هناتخیشوخ - یسایع یلع

 یاییس»همسوتتهجرد ام ناراکمه زا یاءدع
 دناهدرک مک * رتهب

 دنا هتفرگماو یناسک هچ : اهنیس هراتس
 «تسامیاش رهش رد هک رولعتآ : یساع یلع

 ۰ ,یلتاف انر , ینایخ ديشمح : نایافآ هب

 یقطنم ناما ؛ نامرآ , تدحو ؛ ناثوک

 ثكمک رتهب یامتیس شرتسگ یارُب هناتخبشوخ
 شخبشوخ یاح هک دناهناد ماوو تسا هد

 و دناهیادن ماو نم هب هکیلاح رد تسا رایب
 ناتسو+یانوچ منا وتیم مه یم ایآ نونکا
 ؟رسخ اپ مشاب میهع رتهب یامنیس رد میوخ
 جراخ نم هدهع زا شتواسق هک .تسا یرما
 + هکنیا تسا مهم نم یارب هک هچنآ . تسا
 یرادقم ؛نم هققویب شالت لاب تسب .ربث
 هک ۱ یقالخا هجیتن نیا و تسا یراد شرق

 یقرتهپیاسیس جنار یاه درادناتساو اههیام

 نوچ و مدرگن تسا یلاخ دریگیم ماو هک
 ومزادن ار ندوپ سورفم ماودو لمحت رگید
 السا تسا ورگ رد زپن مردپ موحرم كلم
 رگید ! هلاكراب تک یک هچ !؟ هچ یارب

 دیاپ یهاوحپ ار شسار و مدوب هدخ هتسخ

 ات رگم .مدرکبم ناونع یئاج ار مایدرسلد
 ردقنآ ؟تساهداد ماو,نمی یکناپ مادک نونک
 هک مياهتشاد ءاگن خرس یلی هاب ار تروس

 رواپ یک مهار نامیدرسلد تیعقاو رگید

 داجپایمه افت هوس هکنیا یارپ هتپلا . دنکیمن
 زاس یتراجت ناتسود هک مکیم رارکت دوشن
 دتسنا وتیممکارچ ,دنعوصحم امنیس رد زپن ام

 مه یرتشیب دمآرد متهگ البق هک یئاهراک اب
 طقف هک مه هشیپره ناتسود

 مر« یتسا رو لمع زا یهت و دنهدیم «رامش»
 یداع «مورپ تابرق» لثم ندرک ف رامتنیا
 یناجم دیوگيمهک یاهتیپرتع و تسا هدش
 «فراعت ؛نوچدزادن مه يهاگ : منکیم راک
 گم ۱ تداع لر و تسا هدش شتداع ندرک

 فراعت دوش یمنهک شاهمه ! امسس هرات

 لتم دلاب ملبف نتحاس یارب مه اش ! درک
 دیک یراذگ هبامرس هثیپره یارب دا رگید
 هک یلاهلآ هب هتبلا) تخادرب شیپ نودب و

 .دصرد هک دیدنب داد رارق (دننک ی م اعدا

 ار رظنو . دیهدب اهنآ هب ار دوس زا ینیعم

 رد هک یلاسک .دنسه ملکی م رکف ؛ دیهاوخب
 ی رف تک رش یاربو دناقداص دوخ راک
 دنها وحناشلمه یگننذگ دوخر ا. بوخ ملیف
 .داد

 هدنهب ار تلاسر نیا امش : یساع یلع

 هایم هراتس» هلن قیاط زار دیربگب
 رکید و نازاسلیف ؛ اه هتیپرنه زا يهورگ

 یاهیا هک ار ملیف.نتخام رب زوم لاک
 ار بوسخ ملیف یارب نیرک یزاب یناجم
 :اشتراظن اپ نم . دینک یروآدرگ دناهدرک
 ست دنورب + محدیم هیامرس اهنآ هب

 دشاب هتشاد

 دوح هک ينازيم ره هب نآ دوس ردو دنزاب
 یا هژو رپ طتف,دب وشكي رخ هیناديیم شاهنالداع

 هکدن ریشیب رظ پحاص دنچ : دنروايم هک ار
 اهنیا ,يم تسود یلو ! تسا «بوخ»



 هاش : زا

 را ؛لوا هلهو رده هچنآ 8
 ۱ تسا رگیدکیرب بلود راتف دیآيم

 دن ویپیم عوفو ایم رد هکییاگه ۰ درون نه ابا

 هک دراذگس ریثات اجنآ انو دنکمع ادیپ یاهدرتگ موهنع

 نایم «زیل یناعز و دزاسبم نوزفا :ار یهلیف شورف هاگ
 هناقشاع یاهلسا ر ,درم و دز هتیپرصه یی زا هو نالماع

 ! درادپ ء اپ یلاجج و

 یهسشوگ و مشچ یاهسیس هب ون هک دن هچ یتسار
 ؟ تفاب هلر :ینا ربا

 ۲! هبوت نیتسحن

 *«تداوح هار راهچ» ملیف زا لبف ان 8

 ار ملیف رتحدو رسپ نایم وشع لا ربا یاهسس + ناکسچاخ

 رگ اخامنناهگ ان ملیف نیا رد اما دوم را رگ رد هسوتین
 هقباس ,یمو یاهللیف رد لاحب 6 هک دت هجوم یاهحصاب

 تشادن

 دعبو فر ینام رهف ادیو یوس + يعيلعم ثالع رصان

 دتشادگ رگیدکب بلرب بلو دتفرگ شوغآ ردار رگیدنه

 !تسوسپ عوقوب «هو» و
 زاتتسبسکسو همون هصرع رد نایکیچاخ لا وناس , ال وصا

 ار ینا ربا سکس تاهب .دساف» ملیفرد هک دو وامه . در

 دو درادگ شیامنهب وام اب ار نربا یاهحص ردو داد هلا را

 ۱ دور یماعو فراع زا

 نهد هب هو میجن

 لئوماسهتخاس

 ! یسک یاهو هلسح و كس 3

 اهتس هرات ب ۱:۳ هراهشس ۱۱ هحفص 07

 ...ییندناوخ وبلاح ژان رب تان

 تفرگ ینامرهق ادبو زا یعیطم كلم رصان هک یاهموب
 ملیفرب و رتخد نایم هناقشاع یهطبار رد یاهزات لصفرس

 دونک یو یاه

 ردهک «تنرص» ملیفرد مه رابکب ؛ نایکیچاح لا وماس

 دتخاد یزاب رامیئوو یناشاک یسدف قافتا هب نامر

 نیرتلگشم هلنج زا هکدومن یربهرار یرادابوب یابحس
 تسا هدوب یسراف یاهملش رد همون یاههحس

 را رسا را سپ دون یلایحاب رتخد هک یناشاک یسدف

 رامیتویاب یاهحصرد هک داد تیاضر نادرگر اک ناوارف

 راب ره امآ ۱ دراد ینا زرا وا هب یهانوک هسوبو دراب قشع درب

 رداک دش روجم نادرگ راک هرخالابو دیشکیم تلاجخ ؛یسدف

 ات دک رود یراد سلف طعم زا یدابر تفاس ات ار ی

 ۱ دهد هو ندرک لسو درو هفشاعم هجصهب تناصر وا

 هک یگنرف یاهملیف موجه رثا رد هک دیئاپ یربد اما
 یاه هحص یرتشیب یخاتگ , دوب ینانچنآ یاهفشاع زارب
 تشذگ نامز هچرهو تفرگ ریردار یسراف اهملیف هناقشاع

 ۱. هک اجنآ ات دش رتغاد اههموت

 ... وت یاههسوت

 هناقشاع یاههحص هوحن ردو تشذگ و تشذگ و 8

 ملیفرد نایکیچاخ لئوماس , زاب هچ رگا .دمآ دیدب لوحت
 ردو داده را هتشاعم زا یاهنوگر گد مرف . بش همسن دابرف

 رد زیرگ و كنج تلاح اب نیدرف و یراخغ نیورب یاهحس

 یسرفآ زاب یتسیخو زاع هقساعم یاهنوگ و دندیچیب رگیدکن
 ۱ دیدوبن

 ,دمآ شیپ نا ربا یاهبیس رد هک یلوحت اب هارمه : اما

 تاب ینوگ رگد مه هناتشاع یاهدروح ریو اهم

 نام غاد هناقناع هنحص كب «ای هناگیی» ملیف رد

 نیتسخن هک ملیف نیا تشاد دوحو زتمانیرام و ینحاس حرم
 یا هقشاعم نآرد هک .دوب یزاسلپف هر رد یئاییک راک
 ردارماک نیتحن + ملیف نیا دباخ بس اد دوحو حاگ

 داد رم .یلوت یانهبب هنونو سکس هئارا

 ؟غاداسو ینجاس خرف و زتم ابراع []

 رگیزاب نایم ار یلاههطبار هاگ اه هنون هک میبتفگ رتشیپ

 مروجس رب هو لاور نیا زا .دناهدش زاس پس درمو نز

 ملیف نا رگی زاب یدزمات + ناراب ملمق هب

 هضحم ! تسضخبر یب :ارنگیوسلبآ و وجلدنا زرف ,یعب

 شا هقشاعم هتحص هک

 هتخاس«ناس ود» ملمف هب مه یمشچ هثوگ هک ودننا یزاقشع

 یلاهحم هلمج زا , شاد «تریلیک سیلول» شورفرب
 یصقاو یگدنز هبسیرودیولج رب هوالع ار قثع هک دوب
 دبآ یم رن ایاصق رهالن زاهک روجسا و دیناثک زین رگیزاب وننا

 ! تشن دنهاوخ دقع هرعس یاپ بیرغع

 ؟ ته هک ناترظن رد یمئاح یلع هتخاس لجک سح

 بو ننح هکدون یاهوت هاههبوپ نیرت هنابوصعع زا یکی

 دزیم نویانک هنوگ رب

 دیدرتم هنوگ رب همونناندون ككاب رد یاهرذ رگاتامت هکد و

 هدنکآتموصعع زا نانچ هسون نن 1 1

 ۱ وادینن هاردوخ

 یکلاف رس پست رد یدرونامبا كيیءار اههسموب نرتیدهک

 «اهیلیف نا , نانک رتنم یاهبلیف رد هلسجو

 یاهعلیف هن وگسیا رد .د ریگیمیدج ار هقشاعمو هسوپ شقن رتمک
 دیامنیمزیگلا ربهدنخ مه اههموب یتح ینمک

 یاهنافشاحیاضف رد هک مياهتشاد مه هنا رعاش یاتهموب

 هتخاس «ناراب رد یدرم» ملیف رگا. تساهدش لدبو در

 تساهدناعناتداب ردامنح .دیشاب هتشادرفن رد ار نایکیچاخ

 دناهداد ها را

 هدیرفو یرداق جربا ؛ناراب شزیر ریز رد هک ار یاهحص

 .دنتخادرپیم هسوب ندرک لدب ودر هب رگیدمه شوغآ رد تایپ

 یا هنا رعاشیاضف , ناراب فلعلب هک دوب یلاههسوب هلمج زا نیا

 یاهیلیف رد یتح ! دراد یغادرازاب , هسوب عاتم .دوب هنفاب

 یسلهاج هسوب نیرتابیز .دراد ناوا رف حاورهمون مه یلهاج
 یعطمكلم رصان نایم پیرق روپاث هتخاس هصافر ملیف رد

 هرومنیا رب تجامس اب نیبرود هچ رگا . دش لدبودر تارورف و

 رگیزاب ودنبا یزیعآ مهب زا هک یاهفا اما دوعنیمل دیک ات

 !هنارعاخ هوب : تایی هدیرف و یسداف جدا ال

ِ 
 ۳و

 7۳9 و



 یروسهفنیقن شرکتیمهک میا هتشادمه ! یریه یاههمع

 درسكي پیت رد یروظف . تساهدون یمیدق و روهشم یندمک
 ثب همون یاهذدحص رد ؛ نارچمنچ هدانفااح ار یسک

 شوخ ار رگاثامت تخم , لصاح هک تخیمآیم اههبون یزسه

 رتمک مينکيمماگن , یناريا یاهملیف هب هک ومجم را دمآيم

 هاگیک هچرگا

 یزیعآ تراسج

 تساهتشاد یناجنآ هقخاعم یاههحع

 یزیمآ مه + یاهحص رد و هرم یاهقرج

 لاصتحاب مهنآ هک دوئیم هدهاشم ملیف نارگیزاب تایم

 ملا روسنام عین زا ؟ تشذگ دها وخن

 قلاحو ودرابتزیرب قیاس رهوخ . میدا وهژور زا رایکی

 هد هک دندیسرب * دیرفآار دز ادخ و » یلاحنج ملی

 خاک یاهحص رد ار ملمف درم و در هتسپره وحت

 هنحص دومیم یعس هک ی لاحرد وا و دیامیع یریهر هناقثاع

 هک تشاد راهطا سنچ , دهد مجت ار

 در هثیپره یاربار یزاعشت تلاح وهحص . ی

 اصشیرابقشع نیا میوگسم اضرف . مک ی م ریضت مش درم و
 نات رابقشعهکنا ابدنابهتشادتوتحان ما وتینا وه هسح دناسم

 یا رجا تروصر د . دشابیم یتاساسحا و هناقشاع افره

 اللتسم منک را رکت البعار هحصاکد ش مها وخروجم نم .دب

 هناخشوحاما!مسود ار هتییره نز و میامن افیا ار درم شقت

 ملیفرد نم لگشم نیرتشیب . ماهدش هجاوم لگشم نیاهب رتمک

 یتسشک ملیف هناتشاع هنحص هک دو « دیرفآ ار نز ادخ و »

 اردوخ سه , ملبق هحف تباعر رطاخهب نم و تشاد هناخاتگ

 متسنادسهتملا ! دنک یرابقشع درم هشسب رته اب ات مدوبن نابرخ

 ر د یرگید هلئسم چیه و تسا ملیف كب طتف نیا هک

 ۱ دو هدنک تحا ران لاح رهب منا رن انا تین

 لداسع

 ملیفهناقشاع یاهههحص رد .ناگشیپره یرهر هرابرت

 هک دراد هدیقع یموب زاسلیف كي ؛ ینا ربا یاه

 یشیرطهچ هب ار رگیدمه میوگیم اه هثیپ رتهاهب سم *
 :ینا ربایاه ملیف هناقشاع یاههنحص بلغا هئانسانم اما دوس

 یاههنحصرد ناگشیپرنه هک ارچ دبآیمنرد بآ زا بوخ
 دیاشهک رولعت ۲ دننا وتیمن و دننکیم یتحارا ساحا یراقنع

 تسا رطاخ سیهب . دنشاب هنافشاع یاه شقن رگاننا دیاب و

 تام ینایز یاهتیحم و ینولعالفا تروصهب نشت بلغا هک
 و هبوس یاه هحص هرابرد ینا ربا دز هتیپ ره ثب

 :دراد یلاچ رظنراهظا نیرود لباقم يرامتع

 ونو تا هناتشاع هنحص نیا دیوگسم نادرگ راک ۰

 منادمن اما ؟ یون لاح وروشاب ار درم هتسپ ره دناسع

 نمبلغاهک تشبا رطاخن. دشاندباد هنوگچ لاح وروش نا

 هوس یاه هحص رد , مه نزیاههنیبرنه رگید دباخ و

 نیارد دیاب هنوگچ ملادیست الوصا ۱ میدنیم ار ناهیاهمنچ
 ۱ منک راتفردروم

 یاهملیف ردهس ود نیل وا
 مایف مادک رد یینارنا

 زاكيمادک ناسیم و
 ؟دشلدب ودر نا رگی زاب
 هزان رد امنیس نآ رگد زاد
 هدیفعهس ود یاههبحص

 ...«هس ون >هصق: دن زاد
 «یناب رع» هن هک یاهصق

 !دیماحنا

 یاه هنحص هرابرد « نارگبزاب

 یهسرگ و یکسراتس ,ودراب تیژیرب را رابکب 8

 یا سسجا زا هک دندبسرب هسنارف یاس ! یولم اقنات

 وا ۲ دهدیم تسد وب یساسحاهچ نیرود لبافم رد هتشاعم

 «*تدروخاذغ لتع یساسحا ۱ جیه : تلگ باوج رد هدنخاب

 نمیارب نیا. تدیدنخ اب سرود یولج ند رک هبرگ تم اب

 هکساگهو ! دزاد ار یاهداس راک یا رجااب هعطو كب مکح

 «دبرفآ ار نزادخو» ملیف رد رولعچ سپ : هک دندسربوا زا
 هک .دوزفا هونع ابآ یدومسیم ترارحرپ و مرگ نینچ نبا
 دو ریمورف دوخ شقن رد نانچنآ لباقم شع رگیزاد , یهاگ

 هک مه هچره منآ هک ریگسم دوخن «سح» فورعم لوتب و
 وسج دنا وین زاب . دیدند یراب هب طقف و دشاب درسنوخ

 دوس یلاهملیف هلمج زامهببا .دنک .دامتکاردوخ یعیبط لاح

 نتدس لوف لقن نا ! مدرک شومارفار نرود نم هک

 یارسجا هرابرد یناربا .نارگیزاب یضعبزا هک . دمآ بس

 مناهدرک وجو سرپ ۰ یراد ربملیف نرود لباتم هقشاعم

 یيرامع هحس لاحبات سم  یناطاط

 هسوب «رثکادج
 زاک

 زیکناروخ نا

 تساءدوبزاک رد یا ماهتشادن تروصن اهب

 دشاب یرخیزاب زا رودب دنا وئیس مهنآ هک

  منکیمیزاب ملیف هکنیارج
 رد ال وس ۷. یماته سنج

 ملیقو ًابتوم هدروخیم تورودم مچ شو ادا ( نیرو
۰ : ۳ 

 و دیمن اید یاصا هزاجاو دنانوپیم ار متح

 تسصرو ه ۰ هک ی هم سس ۳

 هسطج من تا اجخ زامدرم و متخاد ب یزافتخ هب
۳ 
 تب یخ 1 »ی هم من بوس

۰ 

 نابرع یاههحم هب و .دش عورخ هسوبا رسچ هبه

 قاصق :ابوم یاعق .دشدهاوخ مه رتخاتگ یزا دییاجنا

 هوب .دهدیم همادا دوخ تایح هنابسس یتفوا تسا یماعتا

 دو .دها وح ميلبقد رم و نر هنافشاع هفراعب مه

 هات

 !زیمآت طیشهون : نیدلا رخف رسا و ریگناروخ ۲]

 اسس هراس تس ۱۸۳ هرات ت ۱۷ هحفص [7



 ... هریاج همه نیا و هقباسم تاب
 ۳ ِ ی

 نام

 نیا هبدنناوتب هکیناسک هب
 یاهدنزرا زی ا وجدنهدب
 , توت زب ولت هاتگتشنکب

 " یروخ راهن یل دنص و زس تسلگب

 . .الط موبلادبكاد

 .وب رتسا طبض وندا رهاگتسد كب ۱

 5 هح رچود هاگتسدکن ۳

 تا وا ۳۳

 ! دنیا یلاساش ۰ ملیف باچ .,«یدعبه»یاهبلیفرامنرملایفتسا اب (۱) هرابش هرهج
 تاقام لاسدب «امسیس هراس» لاح رهب سنکع كرادت رکفب زی ,امنیم هراتن ۳۹
 اب و تساهدند كرادت نونک ات هک ینلاح اش بوجم نادمره هک تسا هیات یلاع

 هدیدرگهجاوسهلجع ربع ناگدنناوخ لابقتسا . .دهدیمناشن يروهطون لیامش و لکت اب ار
 دیاسیم همرع یاهزان هفیاس ثاببیا ,تسا  سکع دناوتن زین اهنآ دوح دباخ هکبرولع

 ات یک یا ان یاد دا ارش آب ره هلک مان هک یناسک زا نت هس هب هعرف مکحنو هوحترد تا ربسعت ننارا سپ ار داندوخ یاه

 (۴) هراعش هرهچ ی اش
 انس هراس - ۱۸۲ هرابش س ۱۸ هحفص [۲]



 ۱ ین هی
 حیحص یثاهباوح هقناسم

 ...بفرگ ده( وخ قلعت

 القا

 یلانثتسا یاهسکع 8 ّْ
 هسح حیبذ:زابلاج هقباسمنیا

 »بیس
 ت

 یناهسکع ؛ هقناسم نبا رد هکار ینادع ره

 لاسرا هلیسر پاجبیراکنباو هزات یمرف اب اهنآ زا
 یاهدنزر ۱ زیاوج . دننک رکد ام یارب «تسا

 تفرگ دهاوخ قلعت

 ذغاک و ملق « ام هقباس رد تک رخ یا رب

 ۱ لابر ۲ ها رمهب ار دوخ یاهیاوچ و دیرادرب

 (۵) هرامش هرهچ

 (۲) هرامش هرهچ (4) هرامش هرهچ

 امنیس هراتس - ۱:۳ هراش- ۱۵ هحفص



 مه زانک ردنیک رب نیحوهن رس روم| نود زن ولت رد تیت نو راشهمانیگ دنز

 «تیتدوراش» فورعم هراس تیوجم ([2]
 هرطاخ زاتسلا وتتمه شکر م زا سپ یتح هک
 یلیخ هدع دور نورپپ شنادنقاع و مدرم
 ار نویزیولتو امیس نازاسلیف زا یدایز

 یملیف یو یگدنز یور زا ات تشاد نآ رب
 توکس هیتف نیا یللعب رابرهو دنیامن هیهت

 هک میدش رادربخ كنيا یلو دشیم هتشاذگ
 هنایفخمیلپ خ ینویزیولت نازاسلیف زا یکی

 زا یلاپرس نتخاس لوعتم ادصورس نودبو
 فورعسراتس نیا یادصورس رپ یگدنز یور
 «تیل نوراش» هرطاخ رگید راب هک .دشابيم

 .دزایمناز شادنمق)ع نهن ردار پوبحع

 ۳9 دم دز کد

 !لش نایلیمب زک ام یراک مک
 فورعم رگیزابلش نایلمیزک ام !ریخا 7
 مه ینادرگر اک هیمز رد هک امنیسم بوخو
 ییجع زرطب تسا هدز تسد هبرجت .دنچ هب
 هدخراک مک و هدرک رابتخل توکس هرابکیب

 كيرد یزاب زادعب یو یراک مک نیاو تل

 و ادصورس ثعاب « بوخ یاهیلبف یرس

 و تسا هدیدرگ یناوارف تاباشو اهلاجنج

 دنکیم ریصعت ار رما نیا یعوپ سک ره
 دندقتعم دن رتكيدرا یو هب هک یلاهنآ یلو
 یاهراک یرس كپ هعلاطم لوغشم یو هک
 زاغآ رب تسداپ رگیدراب ات دشابیم دبدج

 , .دیامل

 میس هرات سم ۱4۳ هرابش-ت ۲۰ هحفص

 اریخا یئامتیس عماجم و لفاحم رد []

 راک رد یبیدق روهشم دنمرنه هنر یبروم

 دوخیم هدید امتیس دیدج هراتس نیکر ب نیج

 رانک رد الف ود نیا هک دوشیم هتفگ و

 اههتفگ نیمهربانبو دننکیم یگدنز رگیدکی
 دصق هنر سیروم هک تسا هدش عباخ مهزاب

 یتحو درادار دیدج هرهچ نیازا تیامح

 راهظا یلاج رد هنر سیروم هک دنیوگی م
 یاجامنیس رد دنا وتیم هک یسک تسا هتشاد

 دشاسبیس نیکر ینیج دریگب اراهیلیخ
 دناوتیح"> هچات فرح نیا هک تسین موطمو
 , دشاب هتشاد تحس

 هراس «ربوژ نیلراب» اهزور نیا [7

 دزوقیاه ملیف هک امنیس فورعم و دسرته
 ردیوزا .. و دمآ ناراب زا هک یدرمو اپ

 لفاحمرد هجوچیهدب هدمآرد شامنپ نارهت
 هب هجوتاب و دوخیمن رهاظ هنارف یاهنیس

 تسدرد مه یملیف توکامه هک عوضوم نیا
 هدیدرگ بس ار یفلتخم تاعباث درادن هیهت

 ههزا شیب یو زومرم یراهیب ربخ و تسا

 ردیو تنش یرتسب و دسریم شوگب اهربخ

 مه هنارف یصوصخ یاهناسرامیس زا یکی
 رد دنریم نماد هعیاش نیا هب شیپ زا شید

 .تسا هدشن شور هیضق لصا زونه هکیلاح

 !یدناب زمیجیاهملیف هب نیترامنید تشگز اب
 رد ار نیترام نید لبق نایلاس رد [7]

 «ملهتم» یاهملیف یرس یرگیزاب ماقع
 امنیس هدرپ یور وگ هلذب و خوش هاگآراک

 دناب زمیچ رگید نوچ مه یو اما میدیدیم

 دون مالعا و دش هتسخ راکسپا زا امنیس یاه

 یزابیدنابزمیج یاه ملیف یرس رد رگید هک
 فرح رسرب مه زورما هب ات و درک .دهاوخن

 رگید راب كنیا اما هدلام اج رب اپ دوخ

 اکرس نیا رد یزاب يارب ياهزات تاداهنشیپ

 یهارودرس ربیوو تسا هنشاد تفایرد اهملیف

 اب رز ار شلوق ابآ هک هتفرگ رارق

 هوگنیا ردیزابزا نانچمه هکنیاابو دراذگب
 . دیامل زیهرب اهملیف



 ۵ دلک تام
 نایایخردبساان هک یلاشرام

 ؛درات یم درویوپ یاه
 نانا یقن هک ۰ یویاک

 میبط هدنراد زاب لماوع اپ دربنو شال
 یا رث یثنخرد تسا نیشام تاد هک كرویوین

 هب یوبات اهحدا نیداینپ یاههیامئورب
 هدیدپنیا اب لاد جردو تسا هدمآ كارویوین

 هک ) شسا ابءارمه نانا ندمت یاسآ ,لوخ

 و تسیاءزرابم دومن كيلوبس لیلحت رب
 نوچ هک شاهطاع اب ریگردو , (...یکاپ

 یردهب لد + «اداون»د یارحم زعرو ژار
  رزپ رهش ررح یاهءرهم و جیپ نینهآ

 «:ولک كم»لایرسودنزیم ,كرویوین « ناهج
 .دنیرفآیم ار

 و .دشمگ نادرم رادومن «دولک كم»

 نرق«ریوزت رصع ؛ام رسع هدمآ ایئدپ رید

 ربدشهاک هک یدرم «تسا ایرو یراکبیرق
 رد هدش هلاحتسا نامدرم راظتاو تا ننمآ

 شتر دور وزا ندمت ماتب «یمدره نزع»
 . تسا

 اراههدش یثتخ یرادا یاه یکدیچیپ وا

 یزاین رد وامعزپ اهنانآ طباور ۰ دمهفیمن
 و؟ز اب یارب و تسارونسم دنراد مه هب هک

 مرسرومسرو هما :هب یزاین » زاین نيا ندرک

 نیمهزا زین لکشم و دنیبیمن نازاب ساطرق
 هک یناک یتح هک ارچ . دوشیم زاغآ اچ

 دن اییمترداروا ژین دنک زاشكمک دهاوحیم

 زحاعشاهنطاع میسوو رگ یایند كردزاو
 هچنآزا رترید اهلاس وا هک اریز . دننامیم

 تسا هدمآ ایند هب دیام هک

 دیوگیم دولک كم هزایرد سیند

 اهنت لاخرا «نیا رد نم هک یزیچ -

 نبامراد تسود امن نشع و نابرهم ناسناو

 دیدج یوش طبح ماگنه ناهگا []
 یاه ویدوتسا زایکی رد زنوجمات یلویزیولت

 یگتفرگ راچد یو اکیرما یلویزیولت گر زب
 هلصافالب ودیدرگ نیمزشقن و دش یدیدش بلق

 كئزپ و دندومن عطق رما نیلوئسم ار همانرب
 یاوادمزایپهکد ندومن راضحا ار یو جلاع

 هبو تشاذگ یدوبهب هب ور شلاح یرصتخم
 یلاحرد دیدرگ لوغثم شهمانرب هیقب طبض
 یاهتیلاعف همه نیا تفگیم یو رتکد هک

 نکمم و دئابیم كانرلمخ یو یارب فلتخم
 . دزادنیب یاپ زا ار یو یزود تسا

۳۰99 

 هر زب رهش هنارورم یاهدو هنرد و اهک .تسا

 هوک هک یعناوم مغریلع و دوخیمن هلاحتسا
 روانهب یتسد ود نانچمه دنزادنایم اپ زا ار
 « دروس رد شاهلوگ بصعت و كشخ یاه

 قشع+ رگیدکبهب كمک ؛ اهعمدآ نتئاد تسود

 ! هدیپسچ یترمناوجو سه ۳

 ائوسرپ رگافیا نم هک یلا -راهچ لولع
 هکار یلاسنا نینچ هک تس ۳ ماهدوب

 مرادب تسود تسا «ناسنا» عقا و رد

 رد و تسا

 دیآ زفایم روپو سین

 یفطماعیاهدروخ رب هرابرد بلاج هتکن -

 یاس رسدردغریلع وا هکننا « درع نيا

 رسهش رد شایناسنا هقطاع زا هک ینوگانوک
 طفح رد نانچمه ۰ دیایم دوجوب درویوبن

 ثكي وا . دشوکیم دوخ یئورد یاهشزرا
 رد هک .تسا «بایمک» درم كب , دوحوم

 رد و تسا هتفرگ رارق یدباذوخا تیعقوم

 . تسا هدئام كيتلامر یتیعفوم نینچ

 یافبا لام راهچ هک دناهتفک یرایب

 ار «رویو ییئد» , دولک كم لاثرام شقن

 نیا دوخ سیئد یلو ۰ تسا هدرک هتخ
 :دیوگیمو دنکیم در یتخب ار هدیقع

 « ماددش هتسخ لاشرام زا نم هکنیا -

 هک تنگ دوشیم عقاو ردو درادن تقبقح

 لا دنچات لاح . ماهتفرگ وخ وا هب دزات

 مد همادا ار شقن نیا رد یزاب رگید

 ا:شتار رگا و مدرم رابقا هب دراد یگتب
 نبا همتاخ زا یب منادیمن نم « دیهاوخب
 شقن رگا اریز « درک مهاوخ هچ لابرس
 یرگیزابهمادا زا ,یتح دیاخ , میاين یهیاشم
 ! منک عانتما زین

 فورعمو یکس هراتس ردپاشا یمو ر []
 ندخ یزابه یراگز ور هک هلارف یاهنیس

 ثعاسب «رختسا» ملیف رد نولدنلآ اب یو

 تیقفوسابا ریخا دوب هدش یلاوارف یاهلاجنج
 تدرب هلجنم تسا هنفاب تسد یاهزات یاه

 ییامنیس فاتخم یاهیولک زا هزیاج دنچ

 دنا وتیم نیا هک نز هشیپرته نیرتهب ناونعب

 قوف للام و دناب ریگمشچ یلیخ یو یارب

 میمصترد ردپاشایمور ات تسا هدیدرگ تعاب

 شلیدج یاه ملیف رد یزاب تهج یریگ

 . دهد جرخب یرتشیب سلوسوو تفد

 امنیس هراتس ۱4۳ هرابشس ۲۱ هحفص ج7



 یبو امرگ لصف , ناتسبات 7
 زبسلصف رد .دیسر هار زا شیاهدمآ
 دستو حیرفت یارب بسانم یتصرف هک
 رهشنینکاس زا یرایسب ؛ تسا باصخا

 یمهار نارهت هلمج زا گر زب یاه

 یاهدعودنوخیماب ردو یفالی یحاون
 یمهمادا تیلاعف هبنانچمه زث رگید
 .دنهد

 اسنس نادنم ره نایم نئا رد
 یارب لصف ندوب دعاس تلع هب
 راک رپ هورگ وزچ ۰ یرادرسلیف
 ناتسمزیراک مک دنروجم هک دته

 . دننک ناربچ ار

 یامسس هراس راهچ زا هتفه نیا

 لاوئس ناسات لصف دروم رد نا ربا

 یلاهژور نینچ رد هکنیا و مياهدرک
 دشنارذگی م هنوج و .دننک ی م هح

 ...ار ارگ لصف

 و۰۰

 یابل زایگدوسآ و كسولم
 وبلاج یلیلد « هتشن تحار سابل

 ناتسباتزا شدماشوخ یارب هنننک منات

 :تسا یندمنش هک دنکیم ناونع
 یابل زا یکد وک نامز زا ی

 ناتمزرد یتح و مدوب رازی یفاضا
 .مشوپپ سابل مک متشاد رارصا زین

 :9نآ رد [یامنیسناگ راتس
 وگت 9

 ناتسبات لصف زاغ آتسانمب امنیس هراتسصوصخمژات رب ر نیارطاخ هب ار ناتسبات رظن نیا زا
 یاهسابل ات دهدیع نم هب یتحرف هک
 تسود. منک جراخ نت زا ار یفاضا
 هسک تهج نیاهب ناتمز رد مراد

 اعقاویشوپ رتشد یلاه سابل مروبجم
 ظاحل ننازا ناتسبات یلو متحارا

 سابلهب ممشچ هک یباگنه و ماهدوسآ
 بصعت ؛ دنفایم یلاتسز مرگ یاه

 اهنآ نام رد ماهتسناوت رولعچ منک م
 ۱ مشکبس ه

 زیگناروش یگنرز

 هرابرد یئابطابط زیگناروش ۲7
 :دیوخمس ناتسات

 ؛ایلصف مامت لاح ره هب
 . دنراد ینساحم و بوبع

 لصف نیا رد نارهت . دسریم مدرم4 ؛
 كارت و هدولآ یاوه رطاخ هب

 ارامرگ اهرهشرباس زا رتشب بانمان

 یمرازآ اراهنآو دشکی ممدرم خرب
 متيلاعفزا منکم یهس نم هچرگ .دهد

 یلوموشیمروبجم یهاگاما منکن مک - هب امرگ هچرگ مه ناتسبات
 موریع لامش هب امرگ زا رارف یارب لوصق هسه زا شد شتارثاهک تسا

 زیگناروش تسا یناتساتیاهسابل قشاعتاسولم
 راظتنا رد نیلپ ی !دنک یم لگ شا ی گنرزناتسات رد

 !دنکیمهفالک (رددیبسناتسنات و تسا یشوخ ناتسات

 اعنیس هراتس - ۱6۴ هرابش-- ۲۳ هحفص ۲]

 اسا.منزبابردب لد فورعم لوقهب و
 ایرد لیلععت یاهزور هک تهج نآ زا

 هتفهطسومایآ نیارد نم « تسا عولش
 موریملامش هب تسا رتتولخایرد هک
 بفب مدرم هک ار لیطعت یاه زور و
 تب یم نارهت رد دنربیم موجه ابرد

 هدونآ لاح ود ره رد و منارذگ

 همانرب منک ی میعس رتشیب و مرترطاخ
 لوک و ماهزورنمه هب ار یرادرسلیف

 لاعش رد یرادربملیف مه رگا و منک
 !تسا رونیلع رون هک دشاب

 نیلب | یارب رگیدیناتسبات
۶ ۳ 

 دتمرنههراسون « نسبو لب

 دی آیمرب شیاههتفگ ژ

 :دراد تسود

 هسردم هب هک یتفو زا ن

 نییلصحملوق هب ای ناتسبات «
 ریاس زا شیب ار « یلیطعت

 هنزاسب نوچ « متشاد تسود لوصف

 ناتسنات هارب مشچ تدناوخسرد هام

 هلسو هب و منکر د یگتسخ هک مدوب
 هداعآ ار دوخ دع لاس یارب حیرغت

 نوچ تسا روطنمه زی الاح , منامت

 هلشن اهر هسردم و سرد زا زونه

 4۰ هحتص رد هبقب
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 تاب وروک هاگ آ راک تاد .,لولعم هاگ آ راک تن .دقدات وک هاگ آ راک تاد و .

 لیهکت (ر«یاهشیلک دض » ناهاگ آ راک نویسکلک ساط هلک هاگ آ راک

 « وساک :یین ون زد ولت یاهلاد رس زاایندمدرمآ رج ی دن هد ومن

 ؟دناهدر و آ لمع لابقتسالاحوک و تد رتسا کنال .دناسنورن آ

 هک نوناق نادرم نیا ۰ ناهاگآراک 03

 اهابکحیاب ار نیزواجتسم و نیلناق و نیفراب

 ناثراسک رد هک یکرحت رطاخب « دنزاپم

 یارب دعام یاهنیمز هنییه , دراد دوجو

 نارسگ امنیس تسد هب جیهم یاههلیف قلخ
 ار هئداحو باهتلا هنشت رگ ائاعت و دناهداد

 دناهدرک اهاننیس راپهز

 من نیفلاخم اب دیاب مادم هک اهلآ 1

 اهنآاب امئاد ودنک مر هجنپ و تسد عاعتجا
 زیرگ و بیفعت رد ناشلاپئدب و لادج

 یریذپانناپاب و رابش رب یاهمزومنانچلآ دنشاب

 رسه هک دناهدروآ مه رف امنیس هیذقت ارث
 و تل رایب اههنوبت ميوریم شل *

 ... ریذپات نایاب
 هک یتهن هنبا. رطاخب زاغآ رد

 هک ی لا زاملیف و یسیلپ یاهیاک ناگدنسیو

 نارگاامت رد دننخاسیمملیفهنیمز نیارد لباوا
 ناگد نی هک یربوصت دندوبهدروآ دو #

 دوخ زغم رد هاگآراک كپ زا اهیلیف هنوگسا

 هدش«رداکنآ» و مهب كيدزن رایس ب دتفاد

 امتح هاگآراک ۵۶

 ؛ ناسز شوخ . پیت شوخ ۰ لس

 ؛یلا رایسوتا رد رهام« رداهبنزب , شوت ۱

 ینارقباق و ینارامیپاوه + یراد» ۴
 عاونا ندنار هب دصالخ هاگآراک نبا .دوج

 روطح , نوب دراو یروتوم لیابو هک

 و زرف اهنیعقوم نیرتدب رد * ِب ۱

 سعچوک هد زا ,تفریم ۲

 «تماف شوخ تسبابیع

 شموصخمفیک رد «دوب هنخاسراک كب و رازه

 هیت دمآ یم یراکب كره هک فلتخع لیاسو

 یح اب اراههدیشان و هنیدا «دو ؛ هدش

 روصررسه» همه زاودرک ی م بک ششش
 تسنادیم بوخ یلبخ ار نابورب رب زا یرملد

 هکبلاح رد باوختخر یو زا هتسهو

 بروماع یا رب دو شراکک رد یلدب نیم

 .شیم راصحا

 یرهاظو دندوب كيش ابلاغیسیلپ یاهیلیف

 ی سود دنشناد ,دنتشاد قرب و قرز رب
 یا رب یاهدام نتخاس ددص رد

 نادیع هب مدق روسج هاگآراک هاگنآ و دوب

 هداعلاقراخنایلمعیرس كي یط و تشاذگ یم

 درک یم یبح رگائامت هنیس رد ار سفن هک

 ! وه هن مهاب اروا تاسیسات و دننشناد تیقاع

 یممدوسآ وا رش زا ار ناهج و دانسرفیم
 ایم فرک

 هاگآراک (۰۰۷) رومام دناب زییج

 نسرت روهشم ناسلگنا سورس تنجیلتسا

 قآ قلاح هک یسلبیاهملبف مادن ءاگآ راک

 الابا ر یسیلپ یاهملیف بت دو «كنیملف ناب»

 یا-یهاگ آ راک یداب زدادعل نآ یب رد و درب

 كيچیهاما دندرک روهلظف رنصیب و رفهدچ
 دند رکن پسک تقفوم دناب زیچ هزادناب

 توپ زیولت رب زگ ان یسیلپ یایملیف یمدیپا

 ناسهاگآ راک كچوت هدرب و تفرگارف مهار

 نامه مهزاب زاغ ۲ رد .دیدد وخب ار یرامشی

 جیردت اما دشيم تباعر یتس یاهلومرف

 ناراکه طسوت دا نوریآ درس. یعونصممشچ كي اب يدرم رتب یدوبا

 شالت و دندش هنسح رارکت زا نا رگائامت

 لایرس حورش «هنیلک .دم» ققلخ یا رب نانادرگ راک

 هک دننشاذگ هصرع هب اب یناهاگآ راک و دخ

 شوه دناب تیصوصح دنچ زج هب یلکی
 تساناشراک همال هک ایاضف فلک رد راخرس
 .دنتشادن ,یتنس یاههاگ آ راک زا یناثن

 نیا یب رد هک دتسه اهنامه ؛ اهنیاو
 دندرک روهلظ جوم

 هد

 یلدنص یور یزابتسیترآ
 ۱ رادخ رچ

 » هاگ اراک []

 هک رکفتمو دان
 « دیام نوربا تربا

 یاهتتن نیلرار

 ول

 حس اچ زوج هی

 تخاد رپ نادفم ۳« الاف رتیپ» فشص ریه ۵2

 راک چ تفریم روست زاغ :شخ هرهچ , «اتوک دف نااب مه نویزبولب

 2 وثن مقاو + ۹ 1 : و « 3 « وسلک » لایرس دللپ و ایگ ز
 ۱ ک هی یاس ۳۹ ۰ و4 حب رم یلاعد 1 هسا هب

 با دوز یلیخ و دیشک نالطب طخ هدیقع و یسنالوط یاهقباس هک «كلاف رتیپ»

 اتو ما و خ بن وب . تب ولت و امنیسرد نانخ

 ۰ رم شپادس« « 1 ۰ ِ هم امشو لکش هش اب

 ۲ 4 فااپ هم ۱ ها .تسفف و
 قریح ش ِ ِ ۳

 ار ءاردوخ یسیلب یوق «مش» 5 یو ویسلک 1 زاس سیا

 اسن[۷ هاگییو ءاک اراکددپ رب مم» ژانوسرپتهابش بونپوا تیصخ
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 سس ۱4 تک " بن 4 ۳

 ۰ و درک ی ۱ 109 تیپ هبم
 دنک یم تک رش ۳۹ ِ

 ۳ ۳ تن وجم «یلیغایسا» یادس ه
 « ریدن ومپر# نوچ هک هوب هدش ۳ اد نربیوط ال دخ هما تولد ی

 هت انا 5
 هبو تساهدن مادم دیاسنوربآ شفن رگ افیا یبریارادس 15 رم هم فاز

 الاپار شرس تسا روجم یرادربملیف ماخنح + یمهم مهس هتیلا هک دنک باختا ویمل ءرا کی ؟ک دنک - ۳

 (۰ هحفص رد هیشن هرادو تشاد لایرس نیا تیرصحم

 امئیس هراتس - ۱۸۴ هرابش- ۲۷ هحفص



 یو

 هرادردیقیقحت و

۱۰ 

 ۱۹۴۳۸ - مهد لاس

 ۳۷ لاس یامنیس یا رب

 رلکسا زا هرو د نیا یلاتتتسا هثداح

 تبسن یمداکآ هک یهجوت هپ دوشیم طوبرم
 هب ودهدیم ناثن «نگ ریراگدا» هقالخ راکب

 - دنکیم ادها یبوچ كچوک هبسجم وا
 وا زاو هتخاس دو خ هک _یاههسچم ریظن

 هدرکقلخ «یتراک كم یلراچ» ماب یتیصخش

 دوب
 نشیمن متخ اجنمهب نگر یراگدا راک

 یامیل اب و هتسبمین ناهداب دوب رداف وا

 دنزبفرحادص رییفتاب و شک رحیب و تبان
 ناهدزا اهفرح نیاهک دنکدومناو نینچ و
 .دوشيمهتنگ یلراچ شاسجم درحتم

 هک یکمدآ اب شیاههمارب رد راگدا

 دتخشرو زط اب و وگتفگ . دوب هتخاس

 درکیمداقتنا اهنآ زاایو حرطنارفلتخم لبام

 تسا حرطم نادنمرنه هلمچزاوا ۳۷ لاو
 ابو تسد دوخ یارب یدابز نارادفرط هک

 تشفایس رد ۱۵۳۸ جراههد بشرددنکیم

 كي یادها اب یمداکآ راکسا هرو د نیمهد

 .دهدیم رارق ریدقت دروم ار وا راک مسجم

 یار یرصتخم همانرب راگدا بش نیا رد
 یسلراچ لوق زا و دیامنیم ارجا ران

 هبانک مهراکسا رثاوج شخب مسا رم هب یتح
 داییجا رس كي ناونعهب نآ زا و دف زیم

 .دنکی م

 هداتفا هارب هک یلیس و نافوطع رطاخب

 راکسامسا رم هدوبهدر نیشن هناخار مدرم و

 نیا اما دوشیم رازگ رب ریخات هتنه ثكباب
 نآ بامتلا و ترارح زا هجوچیهیهلداح
 نامهم نت دصیسو رازه زا شید . .دهاک ی من
 هثرزب ینامهم نیاهبار دوخ باتخ و هقالع اب

 ودصقرب و دنروخب ان دنناسریم دووبلاه
 .دننکب هلهله ناگدنرب یارب

 هثیمهزا شیب راکسا زثاوج رگید لاح
 یسک و تفرگیم ربرد ارامنیس یاههبچمامت
 .دناميمن پیصنیب امنیس ناک راک زا

 رضن رازه هدزناب راب نیتسخن یارب
 یانعاو امئیس نانکر اک ریاسو نا زاسلیف زا

 یسلاهن یریگیار رد یلامنیس یاهدیداحتا
 شیب نيا زا لبق هکیلاح رد دننکیم تکرش

 .دنتشادن تک رش راک نیاردرفن رازه زا
 ناگدنرب یاهما و جیاتنمیم تعاس رد

 د وئسممداد را رق دبا رچ ناراگن ربخ رایتخا رد

 دنتسناوتیم دندوب هدیسرلمسا رم هب هک ی لاک و

 هاسگآ راک جیات زا اهدمانزور قیرط زا

 ,دن وخ

۷۷ 

 هتشذگ ل اس هدبزگ ربهراتس « برزیل ول»

 نز رگیزاب نیرته »داونعب مود راب یارب
 وا راکسا خیرات رد - دوئیم هتخانش لاس

 نانژز نایم رد هک تسا یرگبزاب نیتسخن

 رابیارب و دبآیم لبا قیفوت نیاهب نادرم

 .دوشیم راکساهزیاج هدنرب مود
 ردوا ,دوشیم ذخا حیاتن هک ینامز

 دوشیمروبجم یمداکآ و دربیم رسب شل رنم

 .داهدیوا هب ار ربخ نیاو دنک نتلت و !هب هک
 نلا زا ندش هاگآ حسب ریرزبلول

 مسارم رد تک رش یارب ار دوخ تعرسب ربخ

 و دشوبیمار شبش یابل ودنکیم هدامآ
 له هب ار دوخ شرهوش قافتاهب باتشاب

 مسلیف هک ار یشاذاپا  دناسریم رومتلس

 دو هدبد الرادتوا یار «بوخ نیم ز»

 . دنک تفایرد

 هب لاس درم رگیزاب نیرتهب هریاچ
 مسلیف رد یزاب یارب «یسیرت رسنپا»
 .دریگیم قلعت «روج نایادخان»

 هلاشات ناگراتس زا یکن یسیرت رسا
 نناانلاس ۳۰ زا شین هک دوناکبریا یامیسم

 وا . تشاد غورفرپ و موادم یراکمهامنیم

 ودرسک عورش رتائت هنحصزا ار دوخ راک
 امیس هب «هناخدور یالاب» ملیفاب سس

 ,لمآ

 پست كب دب رد اردوخ تقوچیهوا
 یاه شقن رد تردقا و دون رسا یاخ
 ار واهاگ هکیروطب بثیم رهاظ یتوافتم

 هاگ و مييابیم یدعتسمو هحبرق اب نیدعک
 ,كيتاما رد راثآ رايعماعت رگیزاب كب

 نسبا هتخاس واک یراثآ هب هعجارم

 :ریظن یلاهبلیف - دزاسیم نشور ار تیعقاو

 كنیس رد لا- ۳۰۰۰۰ «ناوج یلاکیرما»

 ,دیاهرتسمولیکج رتکد ؛ كرزبرهش « كنيس
 هب وایاربار راکسا نیمود هک نارسپ رهخ

 رب زور» «هتسکش هزیل» و دروآیم ناغهرا

 ,ایرد و درمریب «
 ظفر بنرونءاگ داد , دابهیئرا ؛ اروه نیرخآ

 مدشریخست برغ هنوگچ ۰ 4 تعاس رد ناطیش
 نزسب سدح و هناوبد هباو هد هناود یابند

 ٩ دبآ یمماش یارن یسک هچ

 ۰ ب 4

 مسناخ نز مود شن رگیزاب نی رتهب

 زااوج شخب مسارم بش

 ناتسوک . «دلور دلالب رد

 د زین یدربسیل ی 1

 اب و درادن روضح یرازگ رب لحم لته رد

 تسارتسا رطاخب لزنم رد هتسکش یاب هلزوف

 زور هدزا ودهتبلا تساهدرک ی نادنز !ردوح

 یصوصخسارم كي یط رددابرج نیازا سيب
 .دن راپسیع وا هبا رشاهزیاچ

 رگیزابنیرتهب هزیاج تارک دلیشفزوج

 .دریگیم !ردرممود شقن
 تاضشرشت تبریدع تمس هک رن رابپاپ

 هب دوضخ ار زثاوچ رتشیب ؛دراد هدهعب ار
 .دنک ی م میدقت ناگد ن رب

 راکسازا هرود نيا تاراختفا زا یکی

 امنیس كرزب درم هب هژیو هزیاج كي میدقت
 قلخرد شندوب ماگشیبرطاخب تسا «تنسكم»

 یامهنیسمینییماهدعبهک كيمک یامنیس یعون
 نیرباس یرادربهرهب و دیئاتدروم وا یعادبا

 ناوضب هزورما شیاهراک و دریگیم رارق

 دناهدش هتخاش كيمک یامنیس هیلوا لوصا

 یلاوتم لاس نیمشش یارب ینسیدتلاو
 درسیگیم ار لاس نوتراک نیرته هزباج

 اب «الوز لیما تشذگرس» ملیف بش ننا رد
 لاس ملیف نیرتهب هزیاج ندوبرو هزیاچ

 هتخاش راکسا هرود نیمهد هدنرب نیرتگر زب
 .دوشیم

 ینادرگر اک هلرتید+ایلبو ار ملیف نیا
 نادرسگ راک نیرتهب هرباجاما . تساهدرک
 هب «فوخم تقیقح» ملیفیارب ار لاس
 عفاورد هژیاجنناو دنهدیم «یراک كموئل»
 دووسیلاه یرازگساپم نیبم دناوتب ه م

 هدشاب دوخ هقباسرپ و یمبدق نادرمزا

 لماک رولعب ۲۰ یاهلاس عورغزا وا نوچ
 دوو بلاه اب ار دوخ یراکمه یاهفرح و
 یابجب دوخزا یددعتمراآ و درک عورش

 یلاهتفلاخم اب باختنا نيا هتبلا تشاذگ
 هک دندوب دقتعم اهنآ رثکا هک دخ هجاوم

 «کدوبلزا یسک كي فوخم تقیقح ملیف
 تیمها زئاح ینادرگ راک رلتن زا هجوجیپب

 رد هلرتید مایلیو راک هکیلاح رد - دوبن

 نیلکتا رفیندیس راک اپ الوزلیما تشذگر م
 *نعلو مایلبو» راک اب و بوخنیمز ملیف رد

 بتارعب ۰ دیآیم دوج وب یاهراتس ملیف رد
 .تساهدوب یراک كمولل راک زا رتناشخرد

 الوزلیما تشذگرس : لاسبلیفنرتهب ۲7
 ۰ 

 (رنراو ناردا رب)
 ییزترمنیما : لاس درم رگیزاب نیرته ۲7 ... زاکسا هچجخت زات

 (روج نابادخات)

 رشرزیلول : لاس نز رگیزاب نیرته ات
 ۳ (بوخ نیمز)

 افزوسج : درم مود شقن رگیزاب نیرته ۲
 (الوز لبما تشلگ رس) تارکدلیش
 یداربسیلآ : نز مود شقنرگیزاب نیرته []

 (میدق یوگ اکیش) ۳ ۳ ۳

 ۳۳ ۰ رییس .. تشنگی اهلس رد راکسا نگ دیرگر زا نتود نیملی ریو و لیگ 8 2

 ۳۳ .. امنیب هراتن - ۱۸۴ هرامشت ۲۸ هحفص ۲7
 4نع تن ۷ ی ون سست باز نت



 ؟ نوافت
 یلایمیک دوعس یاه ملیف  0

 یامنیس یاه ملیف نیرتشورفرپ زا زیج سی
 پیجرکفب یلایمیک و تسا ناریا | نوسراک داد كتنب شراخ و تا

  دیارج تساه هدننکهیهت :تفک و درک یمی
 تسب هكتفيب امش - نابرق

 یناموت ی ای دیهاوخیم یناموت
 :دیسرپ بجعت اپ یمیطم

 ؟هیچ نوشقرف هگم س
 : داد پاوج تمدخشیپ

 طقفنوشقرف - نابرق یچیه
 هنموت هد

 ! شاز و قاجنس

 شردام دزت ناناره شمار 0

 هی نم - نامام  نامام ! لسع هام

 ی اس ورم د نتیود زا کی 0 ۰
 ۲ نابایخ زا یکی رد ار وا « یقوو
 ِ ۳ ترنا هی _س :دیسرپ و دید سیراپ یاه

 لبق لقال یتساوخیم سپ وت نالاوت - هبیجع - یه
 5 ۰ . یدنب ونوا ندروخ زا ۲ اکچ اپ

 شحدقب و ودراب تیژیرب ! مارهش یگنرز بز
 زاهلجعاب ولوچوک مارهش ۲7 نونکا و مدرک جاودزا هخآ

 طسو هک تفریم الاپ ترامع ناکلپ . متسه لسع ءاموت
 تی«نیئاپ هلبزا هک ینزهپ مکحم هار ؟وک ترمه سپ هوا

 :تفگینابرهماب نز - دز هنت دعآ یزابلوفشم ناریا وت نوا -

 را ۳
 اب رب" یش مارهت !هذوم زای ريم و نیدرف دیدزاب

 و نرو دمو یافت هسجحفورعهراثآ هزوم رد ۲7
 نمب یلیس هی هک هرظتنم ملامام نوچ لوضخثه یریم و نیدرف « نازاس

 ..هنزب یکی نیدرف دندوب اه همسجم یاثامت ۱

 كتکهلاو ردقنیا ... هپیجع :تفگ و داد ناثن ار اه همسجم زا حالسا یارب یدرونامیا كيب ات
 ؟ یراد هلجع ندروخ مدنآلکیم زا همسجم نیا زایپ .تفر یناملس هزافمه ب تروص

 یردق هگا هخآ یلو ... هناس :تفگ وداد ناکتی رس یریم درگاه تشن یلدنص یوز ۰
 رتمکحمودایم هنوخپ مردپ مسرب رترید زا همجم نیا - مناجهن - :تفک و درک وا 8

 نن هدشتآ + هرم هکنس نوعروس دیشاب نئیطم
 زا یمک تسد و دنهدم هملدا دوسخراک هب ناگدنناوخ هزاجا ۹ نادر ت نواب : تفگ نگیو .متسههزانم نیادرکاش نیرت# ۲ نودب « تساک یاه راون طبضیاهیناپنک : تفگ نگی تیغ رد نم س ار

 اجک تاسوا هوخ - بخ س

 ودراب تیژیرب ار ناتساد نیا
 : تسا هدرک فیرمت

 تسد شوگرخ كي و ریش كي
 للجم ناروتسر كي دراومه تس رد
 ءدندش یطجتآسول

 تریح و طایتحا اب نوسراک الابار شياه هناش یناملس درگ اش "
 شوکرخ زا لوا و تفر ولچ مامت : تفگ و تخا

 :دیسرپ هگید ینوملم هزانم هب هقد -

 هالاساپ جیوه پوس كي نم
 وهاک

 هبور زرل و سرت اب نوسراک

 : تفک و درک ریش
 لیمهچ لگنج ناطلس ترنح

 ,دنراد

 و

 .متسین هنسرث | چیه

 ار شوگرخ دیدرت ابنوسراک
 ۱ داد رارق بطاخم

 لیم چیه ریش ترضح امقاو
 ۲ دنرادن

 : درک دایرف شوکرخ

 نازرفو نیلیآ هکنآ زا یپ ال "
 :تفگ نازرف دندش دزمان مها

 -؟مدوباجنیا الا نم ندوپ
 امنیس هرات ب ۱۸۲ هراشب ۲٩ هحفع ۲

 هنسرک ناثیا رّکا قمحا -

 و صووس
۱ 



 ناتسادلماک هد رشف

 اب بتکپ هک تسا یناوچرسپ ریما
 «هدستنکپم فداصت دانرف سننهم لییمرتا

 س سننهم ناتسرامییرد ندشیرتسیزا سو

 لو یقدن ررههب اروا داترف

 ؛ رپا ندوب یرتسپ

 بدم رد دنکیم

 ۰۳سرامو واسرپ ونیم

 اهنا قشع هثیر ودونیم ریما قشاع « فی ه
 دذپ اییم هعادآ

 ۱ یا 9
 روطب داثرف سدسنهم رسه خر

 بیموا هدناوخ رسپ هک ریما هب هاگ آدوخان

 رسذدنهم دعپ یتدع . دونم دنمقالع دشاپ

 یارب یردنم یاقآمانپ یقیسوم ملعم ثكي

 قثاع یردنس . هدروآیم « ایز » شرتخد
 وشیم زیوالک وا اب ریما اما ,دوشیم ایز

 قسنع زا عالطا زا يپ داخرف سننهم

 اما و دوریم ونیم هساخپ ریعا و ونپم

 ندناوخ سرد هب ریما هک نیا یارب دنکیم
 زا و دوش فرسنم وا قشعزا دحدب همادا

 ,دنک كرتار رپما هک دهاوخیم ودیم
 دن :کیم هداضتسا تصرف زا ونیم

 ینادنز و یلاد مرکاو دومحم هارمه و
 لقتتم لامش هب لامود تدم یارب هک دوخ
 دونی تشر یهاردناهنخ

 « پ » ناتسراپ رد تشز رد ونپم

 ر رس ره اپ یتدمزاسپ و دوشیم راکب لوفثم

 درادتیلاصف « ب » ناتسرادیب رد مه وا هک

 رتخد« ایز » نارهت رد . دیامنیم جاودزا
 جاودزا دیمح مساپ یملعم اپ داشرف سدنهم

 ءار رد یردنص یاقآ دمپ يتدم , دیابنیم
 ودنکیم فداصت لیبمونا اپ تشر - نارهت

 .دپ اییم دوبهپ ب ناتسرادیب رد ونیم تسدپ

 دی گیمزاپ نارهتهبی فو یردعس یاقآ

 رسما و دهدیم ریما هب ار ونیم یناث
 دنکیم راداو ار خراگ و اشرف سدنهم

 هک یباکنه لاش رد .دنورب لاشپ هک
 زرییرفدنکیمتاقالمار رگیدکی ریما و ونیم
 فولتخا تعاب هللسم نیمه و دنیپیم ار اهنآ

 یسنز اب ژربرف . دوشیم اهنآ یکداوناخ

 تساونیم ناراکمه زا مه وا هک هرهز مساب
 یماگنهونیم و دنکیم رارقرب هنافشاع طباور

 دهاوخیوا زا ات دوریم هرهز هناخب هک
 ثبرش رد هرهز هرادرپ شرهوشرم زاتس

 ارپالغ مساپ یدرحدچ و دزیریم بورشم وا
 نیمه رد .دیامن ژواجت واب هک دنکیم راداو
 .ننیبیم ار ونپم و دسرییع رس زربیرف ماگ

 كياپونيم هک تسایمقوم تسرد هظحل نیا

 هاگ ادوخان وهدیبوک مالغ رسرب نیکنس مچ

 دن میمنادنز هب ار ونیم . تسا ر وا ۱ هتشک ۱

 مساهب یاهلاس ءاجنپ نژ اپ نادنز رد وا و
 دوشیمانشآ ریهم

 ارجامنیا هماد

۰۰ 

 نیهیهاحوس هک دوب بش یاهیکید رد

 رالعع زا یتفو . درک ادیب ناسرپ ناسرب ار

 ربب» تفرگبمار نیهم لزنم یناثن هچوکر س
 دن شاییب هرذ كنبع ریز زا راطع درم

 هلفحل نآ رد وسیم , درکیم هاگن ار وا یروج

 و یزیچ راطع درم ریپ هاگن زا تسااوت

ربقبا نوچ . دنک
 

 هک دوب ناشرپ و جیگ

 .دشن درم ریپ رگوجتسج یاههاگن هجونم

 داسسر نیهف هاخ ردب هکیعفوب وبع

 هب ديشیدنا شدوخ اب , درک كنرد یاهحل

 تساهدمآ هک دیوگن ؟ دیوگن هچ نیهن

 هکنیا اب ؟ دنا رب حبصب وا هناخ ردار بشما

 ینو یلاهنل مغ .دنامب وا شیپ هنیه یا رب
 رداپ زا ار ویم تشاد یروج دب یسک
 هک دید نیا ر دارمار اهت تفاع دروآیم

 رد كبر

 دروآرد ادصب ار كنز یتقو . دنک
 هکی نزو دش زاب مود هثط ه رجب . دهب هلئحل

 رادروخرب یلنیلغ شیارآ زا شنروص
 تنگ و دروآ نوریب رس

 ؟ یرادراک یکاب ؛ مئاخ هیچ

 تاقالب نیهمایو دروآ رد ادصب !

 دج

 دوب

 ون زم دز هرهچهب و درک دلب رس وی

 تسیرگن دوب سمادآ ندبوج لوفشم هک

 درک رارکت ار دوخ لاوثم هرابود ن
 یرادراک یک اب مدیسرب مناخ

 تنگ وبیم
 ؟تساجسا مناخ سهم لرم ؛ دیشخیب بس

 تناچسه ؛ هلئس

 تفگ .ولیه

 هدمآ ویم ییگب نوتهب -

 ؟ شیامرف «

 روند وج

 نسانتیم وم

 وب یلاتعایب یور زا یهاگن دز
 رد دعب یتالفحل . تسب ار هرچپ و تخادنا

 رهاظ رد هناسآ رد نیهم و دش زا طابح

 ندرگ هب یتمیق دنندرگ كي نهم دیدرگ

 تمقنارگ یاه هراونوگ و دوب هتخادنا

 تنگ ولیم . دوب هدومن نازیوآ

 هوا
 ویم درکیمن رواب الصا هک مناخ نیهم

 اج ونیم ندید زا ادا , دیاپب وا عارس

 تنگ و دمآ دوخب دوز یلیخ اما , دروخ

 یراک بوخ یلیخ ؛ ناچ ونیم مالس
 . وتاب یدموا یدرک

 ار ونیم و دیسوب ار ونیم تروم هاگنآ

 یعقا هتشذگ رس «بشزاتسرپ»

 تسا یناوحرسپ و رتخدزیگنامغو
 هراتس ناگ دنناوخ هتفه همههک
 .دننکیملابتد اراهنآ یگ دن ز امنیس

 امئیس هراتس - ۱4۳ هرابشب ۴۰ هحفص ۲

 مود لصف

 بر

 یرتسکاخ

 رافص . م هتشون

 درب هناخ لحا.دب

 ار رقنکپ لفادح هک دوب لاحنوخ ونیم

 ,دهدب ناکمو اج واب هک تسا هدرک ادیپ

 تشب چیه ونیع دون هدش هجوتم هک مه نیهم

 هک اجنآ ات درکیم یعس « درادن یهانپ و
 ار ونیم نیهم .دیامن تبحم واب تسا نکمم

 تنگ و درب شدوخ قاطاب

 عولخ یلیخ نم هناخ ؛ ناج ونیمس

 یشن تحاران مرا ودیما ؛ تسا

 تفگ وتیم
 , مناخ نهم نیراد رابتخا _

 ینز و دخ زاب قاطا رد عقوم نیمه رد
 قاطلا لخادب رس دو هدولگ ار هرجنپ هک

 تفگ و درک
 مرن اقآ دیحااب ماوخیم نم ؛ نامام -

 . توری

 .تخادنارویزم نز لکیه هب یهاگن ونیم

 یاهاپ و دوب هدیشوپ هانوک نماد كي نز
 تنید ژا ونیم . دشیم هدبد شروعو تخل

 : هک درک رکف شدوخ اب نز نآ

 + هندیشوپ سابل عون هچ رگید نیا -

 ؛ تفگ مناخ نیهم

 نیدرگربدوز . هرادن یلاکشا -
 بناب دراد ونیم دید یتقو مناخ نیهم

 : تفگ دنکیم هاگن نز نآ هب

 «دوب هدیشوپ سابل دب یلبخ مناخ نیا -

 ؛تفگ و درک یدللب هدنخ نیهم

 9) هک هدقتم نوا 1 یگیم ور نیوس -

 نوشت نواو نیاب وئدوخ یاهللایز دیاب
 , هلب

 نیهم فرح رولفنم هجوتم مهزاب ونیم
 , دن

 : تفگ شفرح همادا رد ملاخ نیهم

 ایه رگید نز ود « نسوم رب هوالع -
 .. ۱ دننکیم یگدنز نم هناخ رد البژ و فرا

 : تنگ ونیم



 وکسنو بوح منآ هچ مناخ نهم نلا ب

 ۱ سا یر

 یماد هچ رد هکدوب نیا را لفاغ و
 د وههتسب شوک و مشچ ردقنآ و |. تل هداقا

 سوسو میاخ نیهم شارآ عو زا یخ
 ردو دناهراکچ اهنز نآ هک دوب هد جون

 هلئنحل نیا رد . دننکمع راکچ هاخ رز

 بکش مهرد ار اهنآ توکس یفرم یادم

 ممنسصخ رم اعمزاجا اب : ملاخ سه

 نیش اجنییه وت -

 درمابوتفر نوری قاطعا زا شذوخ
 یرادتمودرک تیحم دو هداتنا رب 06

 دون یلعف احا دخ درع نآزاو تفرگ لو

 : درک لاولس مناخ نیهم زا و
 1 دوبیک اقآ نیا ۰ مئاخ نیه -

 تنگ و تخاس یغورد هلصافالب نی

 هف را صرفابورب قشاع افآ نیا -

 مدرگ ربنمانینک تحارتسا یلووتیم و

 هناح زاو درک شرسب رداچ نی
 ارنبا تصرف ویم هلصاف نیا رد . دشت ۶

 زا رقیسر رب دروم ار هناح اقیق دات درک اب#

 .دوبهدیدن ار الیژ و فرشا ژونه وا ۰ ه)

 تسب رگن طابح لا دبقاطا هشیشتشپ زا و

 طبایح طنو رد . دوب تولخ و كيرات طبخ

 نآ رد . دروخیم مشچب كچوک شو ۶

 ونیم. دوب شور قاطا ود غارچ طایح
 طایح لخادو دمآ نوریب قاطا زا هتسهآ

 هدنخ یادص .دیسر طایح طیو یو ۶
 یور تفر . درک پج ار شهجوآ ذز 7
 .تسیرگنقاطا رحادب هشيشب تشب او نت

 قاطا طسو رد لیژ هک درک هدهاخم
 .دصفربم تفع لیبس دره "0 2

 هان هنحم نیاب تشاد هدز 2 ۲
 ار دو یاد یر یخ ی و

 شریگناسوه وولاتنوگ یاهفاو 7
 اب ونیم .دیشکیم تفلک لیس »۶

 هاگنو دوب هدنابچ هشيش هب رس کا
 هدانفاهار شناهد زا بآ هک دم +

 مه الی و تفریم الیز هد

 و تساخرباج زا تفلک لی دم

 ۰ ار زا افی ؛ رال
 تخت یور تخاد»اوخر یلهب *ر

 درع تست 1 هک : درکیم یحب دنب ی

 دوهداتفا وا هبس یور درع ایا . دنک

 و ربع همون

 ابالی

 تخادنا تسد وا نشد رتو

 دناسچشدوخب مکحم ار وا و درم رک رود
 مدشک الیز یاب یور مک مک دره یاهسد
 ندید زا هک ویع دزالاب ار و !(یماد و دن
 غ هنحص نیا

 ,دوب دن ترصو بصع یقرخ

 شرم تشب يسک هک. درک ساحا ناهگا

 كيب ششچ و تشگ رب هلصافالب ؛تسا هداتبا

 تفگ نز . داتفا یرفرف وم ن

 ؟یکیم اثاس ار یچ

 درک توکس ,وسم
 / تفگ نز

 وت بت ِ

 ؟ ناع

 ؟ یربیم تذل اهنا یراعشع ز

 تحاشیس ار نز ونیم

 : درک

 تفگ ن

 ؟ینمآاجنیاب هزات ون .. هفرثا سس پا -

 .. هلن

 توکس مه زاب

 زاب قاطا رتناهگ ان صیئو صیح نیا رد
 اب تروخ كيب طقف هکیلاح رد البژ و دش

 دیک دایرف و دمآ نوری قاطا زا تشاد

 نناوخع یچ ی قاطا رد تشپ -

 . ككاچب سن زن هلااب

 :ناد با وج فرشا

 هلکیم لابح ؛ شکنداد . بوخ یلیخ -
 .. هربح هچ

 دیدعنوولاح نآ ردار البز ینقو ونیم

 «مزمز دن خرس شتروص
 هیلایحیب نز هچ -

 نیهمقاطاب زا تفرگ ار ونیم تسد فرشا

 :درک لاونس فرشا زا وپ ۰, درب

 ؟ نینکیم راکیچ اجنیا امش -

 !تفگ و دادرس یدنلب هدنخ فرثا

 شورف دوخاب .. هیبیمن تاشچ هگم -

 . مراد دمآرد هار نیازا یه

 تفگ ونیم
 توهم 

 هه

 : دیسرپ ونیم
  سراکیچ ملاخ نیهب یی -

 : تفگ فرا

 .. هنامام نوا

 5 دیسرپ

 ٩ هچ یلعب -

 هک یلاههدنخ عون نآ زا , دیدنخ فرشا

 دزیم جوم نآ رد رخمت

 ایناهداچب ؟یتسه یحول هداب جت وت

 .مد رک یگدنر نورهت وت . 4 -

 : تنگ فرشا

 سپ .یدرک یگدنز نورهت وت رگا -
 سیل ردوا 1 یچ ینعب نامام ینودسن رولعچ
 یزایفشع اهدرم اب وا هناخ ردام .. تسام

 .تشادیم شرب سا ره تناد مک مک ونیم
 هدانقایماندبو طوفس هحرو رد هک درک سح

 عون نیا شیگدنز رد هاگچیه وا . تسا

 دیدیم الاح وا , دوب هدرکن دروخرب اهبیآ
 نافراتفروناش راتفگ ناشثاک رخ.اهمنآ نا <

 دیدیم الاح . دراد قرف رگید یاهبنآ ههاب
 .دتهاورپ یو حیفو ردفچ اهنز نیا هک
 :تسا هدش تکاع ویم دید ینفو فرشا

 :تفگ و تفرگ ول نار زا ینوگنین
 حاورا هنکن ؟ رکف وت یتفر « هیچ -

 ؟ناه 1 یدونادرم اب تفوچیه تن

 شیاهاپ . دخ حرم شتوگانب ات ونبم
 اهفرح نا ددیش لعحو بات وا. دیررل
 : تفگ ولیم .. تشادن ار

 فرحیررواعتا یغ اب منکیم شهاوخ

 دزن
 و دن دراو مناخ نهم عفو نه رد
 : تک

 ٩ هربخ هچ

 ..دراد همادا []

 0 قم )۳ هم امت ی ۵ هفف __ )ِِ»ِك »)حس ۰/۰۰ حج



 رونقریل یه ههب رفن یسشک ثاب یهترع _._.یورورس رب دوخاط دوچ هک ار گنج یابو
 روان ت وا تاک رح یلو .دون اب زا ینالسل یآ رب .تابریم ورف ملا

 رلقا ی ِس ۲ ۳ ار رگاخاعن مهون ۹
 تخیگن سمود رد قو هک تساهلاس نیمه رد

 نابایخهو «ییدعمب یورعع یا « سل ورد ون و !ددیک» دوخ هانوک یایهاکن

 نام .یارد هدش هتخاس را ین «مارا ۱ رفیع و .انکي مع تک رش «داهدیم هفیاس

 هال و ملیف ۲۵ رد دوسیل یناپک اب

 نارتهورعم هک دیوجيم تک رش یناپبک یبا

 لایم رد» و«نشخاع یقابا ملیف ود اهنآ

 كناب : یاهعلیف نیلپاچ

 دزاسيم ار لماک نزو

 شایميلات را نیت اهلاب نیه ردو

 هک :دک ی م قلخاز «هرداک رد یریگتد

 نیل وا دشیم اینآ ر یاهیسساح یاه هگر

 سلاج حساب هرابیارد دوخ سلباچ مدحتسكي شن نیلپاچ ؛ كناب رد التم تسیپ رس تفاپ ار نیلباچ
 ۳ وجو تم رگنا ۰ دیوگسم یو .دراد بردپال رنو لمر اب  تشاد ار كنان
 د منوخ یاه یسیلگنا یرایس تست نیا زاو دیاشگیم ار گررب قودص واگ كب
 رد هاگدار را هک دندو ۲ یملسح و نو رسن فال صوصخم یوراج كبذآ لخاد
 دآاب یلباچ هتلاهک . تسامدنام یقاد منهذ دروآيم

 یامیدق . هنانامشلشدراهچوج یاب سقرع نمود يا رب هک «لماک دز» ملیف رد
 اس یهنوگ یا رغا تلاح نآهب : (مارتح درک م ت فااع هب) یبردیب یاهنتشادربرمزا . کر ماعت یدنمرته اب !ر ورب لدوتو ایز ال و اهانت یاهشنک . هدریاش و روا ..درکب شس به«هلفثم رب زورکب# زادعبس راب

 دون هدیشخب یاس هک دون اهنلیف نسه را

 هاوک رانآ .سلیاچ . هلصاف نیا رد راتآ رد جیردت «نیلپاچ» یاهملیف یگشیمه
 شودبهناخ مدآ كي روحم درگ رب اب رتشس ۷ سراب یر یاهدرم « لث زب یاهزایرس , محارم یاه امنسهراتس یقيقحت بلاطم یرس زا اه یاها رجام هک تشاد هصرع یرگید ۳ شف ۰ ۳ -ِ ی ۰.39 یی 3 تسم.ناطیش یاه هچن : دندخیم رهاظ وا
 واهشک و راج ,شاهفوشع هو هراک + امن ن

 ومام»« كم اب ,(درگلو) دیخ رچیم دف 3۰
 ابو ماگشورف هاگآراک« و «یناشن شآ ۰ قاچ یاهم اه ور  سیل !صخشتم قاچ یاهباخ .اهشو متد

 5 نیل ف مس ب یاه درخلو رخالابو هچ ۲ کا !اقآ یاه درگل هرخالابو هچاتسد یاه
 ت 2 باب یاهي رس ,سا ۳

 ۳ نیز یی «هحص تثب» یاهلیف لا
 ینامومیلج « رد هک یناب و تسدیب نوسراگ ۳ ۳

 دوت د یاهبلبق یراسب و «رامس
 هد ورا رهمه (میموتناب) یزابلال تاک رج اب #7

 بت «سلپاچ» ریخا ملف یندئاع دا یهنحص

 ۳ ی را یکی ییهچقاط تعاس یو هک دوب ییاج
 لتم .. شیاتسوا ابن رد - ار شاه رتشم

 سس هباعن هلسلم كب را یب و دنکیم راد و رنک

 داناخ» لات و یگتخبر مهزا لامک رد (رآ نسب

 تادوس جم رس نآرد هک .دو سلپاج دهدیم هراچب یرتثم لیوح ینارح

 یاههلسفهتسد سا را

 نیا و . شسهام هو دون حرطع سلپاچ ۱۵۹۱۷ لاس رد سلپاچ اسم لصف رس

 دی,اتاعدعب سلباچ هک «هدح قا رب هدج ملف یندنامداسلصف .دو « رجاپم مس

 اخاد رد هحص كيرد یلراچ هک د وب یناج (۴ هحفس رد هشت

 پیت نیرتفورعم شیادیپ هزیگنا 7 و
 ٩ تسیج امنیسیدمک یاه !اقآد گلو

 اچ یل راچیاهملیف رد یریس يسا رد یناکیرماو یسیلگنا رگ اتامن مک 4 )ی ی
 ادسیهو ۰ دنکیم تک رث هدح یهراوشثح ب ۴ اس هلاسود و داشته خیرات

 1 ایم یاه نلاس ایا تسا ییگ رز هناس ۰۰ یدمت یامنبس خان دهدیم رسیتسود و حلص دورس «نینپاج# * میم ب یو لایت کیب یارب نو س

 یرفهجدمحم : زا

 بناذع ایدندوب هنع
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 هنیظوو دیخرچیم هک دوب رول عیم هاگسد نیا رپ
 شدرگب تپان یلو یبرد یب یاه ریوصت تنپ رد ۶ تب

 یلاه ریوع .دهدب رو ثیب ثب اه روم و

 نیاو دوب هفر رارف یسع تاب اهنا را ثبره لات
 یور ردارناش ریوصتهمه ه دندوب هدن مین یروق هک

 یورب ربوصت نتحادنا لمع نیا دوچو دشحادنام نان تب
 تسلا ونپم ناسنا تفرخپم ماجنامه رستشپ و ككيپ ثپ راوید

 شیب هب هدنزو 2 رحنم ار یب رد یب یاه روم

 شزادنا ریوصت هاگتسد را تسناوتن سویناحوا دوح
 رگ شیامسكيبدآ شورف تباب طصف دکب یناپاث یدام دال
 كیودول )هک رمنیا .دش وا پیصن یزیچان لوپ « زاب تعئو

 مدآ نیرتروهشم و نیرنهنسج رب زا يکيو تشاد ما (رلبود

 سویناخوازادنا ریوصن هاگتسد هک دوب شدوخ لعخ رد اه
 تفرگ راکب شزيمآ رحس یاه شیامن تناد یاری ار

 ردو یشیرطا لصا رد هک (رلبود كبودول) 3

 دعب هک دوب یزاسروا رگ ۰ دوب هدش دلوتع نیو رد ۱

 رایسب هک یراکبو دیشک تسد لغث نیازا يهاتوک دی زا
 و رحس رتههب, دیزرویم قشع نآ هبو دوب وا هف)لع دروع

 یلوداج شیامن نیلوا ه دروآ یور یزاپ هدعنو وناج
 همانزورنیدقتس هک دروآ هحص یورب ۱۸۳ لاس ردار دوخ
 اهیبو لابصسا دروم رایسبو دندرک نیسجن ارولاه

 ۰ تفرگ رارف
 شناد هک دوب یدحب زیمآ رحس یاه شیامن رد وا رتق

 هجوت وا هپ نارادمتسایسو داگدسیون ؛ نادمرته ؛ نادم

 یلیخار وا نورد .دندرکیم تیامح وا زاو دندادیم نان
 و مان یو یاه تاناح را یکی مه زهنهو .دنتشاد تسود ۱

۱ 

۳ 

۱. 

 با وتسم تنمات

 دمشادكیوا هکلب دوب دره كب اهن (رلبود)

 رگشواکو رن ویسکلک كي .دوب یدنمشیدنادرم و راپسب یلاناد
 یبردت (سطاضب ورتکلا) هنشر رد هاگشناد رد وا . دون

 هجوتیکیزیف یاهشیامزآ هب رتشیب همه زا زین دوحو درکبع
 هاش رشید ۱۸۵۴ لاس رد هجوت نیا صوصخب . دادیم نا

 (سثاخوا سنارف) شیامن ندیدب وا هک دوبل اس یا رد
 یمداکآ رد دوح (زادنا ریوصت) هاگتسد یفرعع یار

 نا رنمشناد
 دتشن تبحصب و دندش انا مه اب ود ره شیامن نیارد .دوب هقر « روب هداد پیر نیو تدصس

 مدت دمرنه زا عرتخم و یزاس هحلسا سده «« نادکیزپ :نادیمیش ,لارگ تن , دناحیون رسفا «سویلاخوا سنار)
 هات اب نده انخآ رتشبن یارب هک درک توعد را
 ورکبتسردودیایب وا ندیدب كرحنم یاه ریوع رونک ور
 د سوپاصضوا 4 یرگ هتحبر هناخ راک هب ( رلبود) .دعب
 ار شباه شیامزآ و درکیم یگدنز اجنابه یکیدرف

 تفر  دادیع ماچنا اجا

 هجوسن درون دانچ سویناخوا دونک ورم هاگسد
 زین هاگناب وا . دنک یرادبرخ سویناخوا زا !رثآ تفرگ سصت هک تشاداو یتفگش ار واو تفرگ رارف (رلبود)
 یاص هدافتسا هچ هک دهدب صیختن دو هتسلاو دوخ سا
 و عفوتی سویتاحو . درب هاگتسد نیازا ناونیم یناباغ
 یل زانتسیقن زاب هدیعخ .دنمرته هب ار شهاگتسد عناف عرتخم
 تحورف

 ناشخردجانابا رشل همان رب ( رلبود) .دعب هب تعاس نناژا
 اجهص رد (یرون یاه ,ریوص هدنر یاه شان رگ منچو

 ار سویتاخوا زادنا ریوصت هاگتسد و درک ارجاو یفرعم
 تور هار نیازا وا ,داد را رف هداغتسا دروم لا یاه لاس

 یاه لامو دش یدتور رایسب درمو دروآ گچ یتنکه

 هدرک ی رادیرح (یتینروت) رد هک یرصف ردار شرهع رخآ
 رصف نیا رد ۱۸6 لئروآ ۱۷ خیرات ردو دنارنگ , دوب

 درم یعیبط ثگ رب

 رجا فلتخم یاهاجرد | رلبود) هک ار یاه شیاس

 یفا رگ وتف ابو هل رحم یشاعن ءانوک رایب یاه ملیف . درکبم

 ابو تاسنا هرعزورو یلوصعم یاه تک رح زا هک .دندوب هدخ
 یروط اه تکرح نيا . دندشیم هنفزگ ابو هدیشک ناروناج

 یا رب ررکم رارکت ثاب رد ار اهلآ دشیم هک دندشیم باختا

 ناد ناشن ؛دو رگشیامن هاوخلد هک یندع

 شاپ 4 یناجنآ زا ار سا كب ندیود لاتم رول

 دادیس ریع نیعزب هرابود شاهاب هکیلاجتآ 5 درکیم دنلب ار

 دانوشب دنلب نیم زا دتسا وخیم رگید مدق نتشادرب یاربو
 شیامن ماگه رد .دندشیم هدیشک و هیرجت ریوصت نیدنچ رد
 دوصت۱۴ ات ۸ دودح رد اهنآ دادعت هک اه ریوصت نیا نوچ

 یقو دندو هدنشاذگ اک لکش هریاد هحفص كب رد دندوب

 اسس هزاتس بس ۱۸۳ هزابشس ۳۳ هحفص

 رب زاب «یزاد رملیف»

 هتشزنیآ یاهمی و

 . دد وش انشآ



 ابی زتاسامتاد رب ز

 تشذگ هک هجن آ هصالخ

 وگاکیش میقع نم هکیدوجو اب 8
 نطو هلزنعب سلجنآ سول اما منه

 میارب یتصرف تقو ره و تسا نم مود
 هتئا هک موریم دوویاههب دیاب شب
 *لارر مزیزع تسود نامهم زی هثیه
 ..شوخشاب زا دعب . متسه (دوسدوع
 یارب ثلار هزور هنابش راهچ ینارذگ

 لوعتم دون هتفر ترفاسب یراد رینلیف

 سناترفکمدو هاحص فرح

 ميارسب ار نفلل وا یکیرکم تمیخخت
 . دروآ

 رگیدرابکی هک یلابیز ,رتخد (یاف)
 تساوخ نع زا متشاد دروخ رب وا ۰ مش

 یستراپ هب ارم و . مورب شتاقالعب
 و ملیف هدنک هیهت لوغ ثكب ثاپیا»

 رو درب دوویلاه ینویزیولت يوخ
 فورعم موش سولراک نیح اب اجنآ
 . مدش انشآ (تف ناف, یوخ

 سول راک هک درک شاف میا رب (ی#)
 هونر یسنک رپ هحفص یاه یناپپک زا
 وت ردار اهنآ یاه گهآ ان دریگم

 یوقلامتحا هب نینچمه و دنک فورعم
 ود ,ثكنفاحم تفلک ندرگ راهچ تامکب

 اهنآ مهد ودداد بیرق ار ناوج رتحد
 ز هخ هه لتق . تسا هتشکا ر

 اوسرا رسول راک .متفرگ میمصت و دو
 مدخ وا هرابرد قیقحت لوخشم و منک
 (یروتسادل)مراگن ریختسودتاقعب و

 .متفر (هتستاگ دوولاه» همانزو

۱۳ 

 یا ربلوا هلهورد یمج یوراه یاها
 رد یکسیو تشگنا دنیه- هزادناب شدوخ

 رد خب هکنكي هک تشاذگ و تخبر سافیک

 كسدزن بل هبار نآدعب و دوخ رواش نآ

 یراگیسوا.تش تخنیور نعلنرانک ودرک
 نفلتءرمن هرخالابو دز شتآ شدوخ یارب

 ودرک باخنا ار الوگ رام یک ور ) یافآ

 ار شدوخمیس فرط نآ زا یسک ثاب هک یلامر

 تفگ وا ؛ درک یفرعع
 نوناجكناه اجنبا, یکور ولآ -
 تنگ قیاس رتگناک
 تبارب یکچوک زیچ كي نم . ول آس
 ؟ مک تحص شل رد منا وی

 متفگ نم

 دیتسه یکاهت اش. نوریب دیهدبس
 متسه اجتنا یساا دیع هک

 دوبن تسرد الماک نا هنبلا

 سدنان رف , ( لراف دبوفف)

 مته اجک ن ههک دنسناد

 مراد

 دوسچ

 بیم زین یافو
 اهنبا زا ریعب ایا

 دشاب روطنباهک مدوب راودیما. سک چیه
 یاه طفاحمرا رفنود , بوخ رایسب سم

 یترامو كيام). ده ردا ربمه اب یول راک
 یسجدد ان آ هک دا آ يم رد روا یا ( ییودرو
 دتمهقحارایس لاح نیعرد و الان رطخح

 ریتتنهكياب و طایتحا اب اهنآ هب یتسباب منآ
 یااجتآ دعب و . هونبكيدرت تکنشف را رب

 قیاسوا» نسرال سوگ مان تسه م هرگبد رشن

 رامسوساپ رالود جنپ تفایرد لباقم رد ییارت
 مرابرد سیلپ . دادیم شامل و .دیگمجیم اه

 نادنزرد وا و دنادیم یلیح نسرال یوگ

 سرخآ تسایلاشآمرهچ ( گیس کس ۱

 قیاس رسک وب كلي تسا ( تاب ویا ) رخ
 دروخودر و اوعد قانثم یلبح و

 ,نادیمامش , اش زیچ ۷ رفن راهچ ره

 اوج سواد هاحرامف تیر د <
 رب روفعناو دندرک يمراک و" تیرب
 رس یشح یک اب نابرتشماب اهن هدر
 تیمرانفر ت با لوحعم اجنآ رد هک با

 ننورک حارعااراهنآ لاح ره رد . دندرک
 دیار شدوخ سناخ یئذاط فلاوج سس
 ینامزردسواه ( یوترو ) لوا 4 »۶
 گر زسب یتخبنوخ سلجنآس وار دوا <
 فنانح یا ریاررگید رغن وتدآ , دن شمع

 ؟و مدیتسه اجنآ زونه امش ... دندرامل وا

 .موتبمتور و جنفاو ار مش یادصمس
 ادهدیم ار اهمدآ لوپ ی هکهچ نم

 دا وخ لاح زا ار امشننآ دیک ری
 , 2و

 ماست هکنبا لنم (كیپ نوتفلا )
 ... هنش یطاق شزفم یاهیس

 امنیس هراتس ۱۸۳ هرامشس ۳۸ هحفع ۲0

 بنوسیفلاز
 مس هک دون هداد بار سح نیا مدپد ( ثابب

 متنگ .دنک یم راک بوخمه یلیخ وا یاه

 دیهدن همادا

 زا نم هک هچنآ لاح اب

 بوخ

 دوب یشوخ زا یکاح هک یاهدبح یادس

 .دیسر شوگبمیس فرط ن زا هتهآ

 درادكيپ اب هنا وبد را رقكي كنا وچ -

 مد ؟نتسا وخ شلدیراک ره دنا دک

 كس اراهباج تروص یلو دروایب ودربن

 . دزاد ریس

 رد یربچ هچ بوخ
 كيا وج دباخ تساهدسر اهش راغس رهیا ید

 .دنک اضماار ییوخ دادرارق كي هتناوت

 یرگید یاهریچ كب هدرپ س هد

 شیبلاس جنب دودح .دكب , درع تسا ناهب

 نآرد هک درک تاضنا دادرارق كب

 رتشقنا اجبا

 هو

 نیروسمام ( ینکدورپ كييا ) هک دو هدخ
 !ا رشدوخ ساشرس دا رفا ظفاحم و شابح

 مادضتا ( دوویلاه نشکدورپ هیناحتا)
 درک .دها وخ

 تنگ محو هقرورف رکف هبهک یلاح رد

 نوخ؛ تسا بلاج یلج مه -

 سین اهنزكنک ننا زا نم ۹

 دناهدرک هنخر نم راک میرح رد هک دبا

 دانم ومدرک نفلت كييهب مه تهج نیمه* و
 ردوا. مدرک ناشنرطاخواهب ار شدادرارف
 ناهد وتفرگم یا ربار شدوح لوا هلهو
 درک ز اب ار شگ رز

 دن رچنسمدخ یادص نابه هرابود

 هک مدروآ شرطاخب نم هک یعفومان
 ناندوخ نارونسداهوپدوتنا .ظفاحم .دادرم
 اهنآدبات هکنیاو دننکیم تفایرد نم را اد
 و اه نادرکراک :اهنیسینکت .دورو یولج

 رنهاوخارهزال دارفا رگید و تاک نک به
 یوخ هک دنابهتشاد ناکما دیاش و فرگ

 نوبربولتتام هحلص يور رد بنما تفت#
 , دوشن رهاط

 ثالک نایه

 1 دوب هنوگج وا

 ریثاتتحن لاح ره رد اما ,دب یلیخ -
 دنامن یرگیدراک شا رب و تفرگ رارف
 یلالطكناوج رگا رهن زورما هتب رج
 دتایهتخاد .دهاوحیم یصوصخ الفاحم نادرم
 ودزاد رب راهنآ بحاوم لو یتسیاپ شدوح

 الاحنم ظفاحم نادرم نیرتها  رعن دام
 سزپروگ هاچ اهنآ بطاوساب تر
 رارنتارپدج یاه ظفاحم ناوع هب و ته

 ؟دیآی .تشوخ هزوگچ نیا زا .دندت
 , منیدخ نم

 مرکتنمیلبخ . .تسفا یلاع رب
 . یک ۸

 شکاو ؟ناه . یمیدق

 جن راس : همج رب

 ها یا درم مرکشتمامش زانم

 مس یار ی اک ثاب .دیداد عالثبا نیمه اش
 ن سگ

 نوریب هدب ؛ هتبلا -

 شیب ینامزآ روز كب یزذور ۳

 منک یمنهیصوت ار دآ چیه نم هتبلاهک دمآ
 نم یاهناوج هب ثایپ لوا هلهوردیتسیاب
 ربورود داب زمکیعشها وخ سپ دکنهعجا رم

 تدوخداتفا یقاعتا رگاو , درم ؛ حرجن كپ
 رادهگن رود شتآ طخ زا !

 تشاذگ ار یشوگ وا
 شتآ مدوخ یار رگید راگیم كينم

 هک مدیسرپ مدوخرا و مدیتون جاکسا «منر
  ال وگ رامیک ور) ماهر ار یتسرد هار ایآ

 درا و متشاد راظتناهک هچنآ زا رتعب رسیلسخ

 سس

 دعب ات

 دونهدرک وا هک یلاهمادقا و دونهدش

 لاح ره رد دندوب تخس و تخمز یمک اب

 دراوالوگ رامدناب نادرع نیر دهی زا رفن راهچ

 یگدشخ ردزا یمک كيدياغات .دندوبهدخ دوگ

 سولراک دنخل

 متشفرگار ( لراف دبولف ) نغلت هرمن
 ی وا.دراد یناهرحهچ میا رب وا میينهبان

 یسولراک هرابردنوک اتکا راچنآ ی ب تساوخ

 ؛تفگ وا . دهدب عالطا , دیدوب هدیسهف

 «عوموم »۰ دوب هداس یلسخ زورما-

 یکیدوندها وخ هندونسا رد بش ۱۰ .تعاس ان

 : تسا نابرج بظاوم اد یاهیسکتزا

 شپاهشوگ و دامشچ هک هد ثهداد رونس دواهب
 یالسو رد شامزادعب . درادهگن زاب ار

 وبا ردیلا وانایوت رد عفاو عوضوم یصاصحا
 كسب اجنآ ردهکنباا دتنه شراگعتتارد

 توعددامهم لهچ تسرد . دوشاب ب یتراپ

 دناوا

 .مدرک عطف ار وا فرح نم

 نمرفن لهجیا زا یکیمه دیاشو

 داد زار

 تفگ وا

 پلاجامش یارب سپ .بوخ رایس

 یکیزایلدیشون و یکاروح هک دوب .دهاوخ
 ها وحورس دوویلاه یاهنا رونسر نیرتهب را
 اهنآ زایکب هک یکیزکم تمدخشیپ ود اب دت
 رگا و. دنکیم راکاع یا رب و دراد قلعتاس

 عوصوع رگا و دمآ شیپ یروف جابتحا
 تدخشیپ دادماجنا ریگنا رب ی وسراک ثابپ

 هکار نیرومامزا رگید رفت ود دنا هم اع

 . دنک رخ دنهدیم كيک هناخزا حراخ رد

 .تسا سمهز ورم !یا رب

 . متفگ سم
 ابآ .درادیبوخ يليخ نیتط نیا -

 واهرابرد یرگیید یاهزب چدیسناوت دوکا
 1 دینک ادیب

 هسزا شی هک یزیچ نآ هل ... موه -



 هدوب تی و
 تبلا .تن هترر نود الی و٩
 هتعاد ممتسنا هتن داد ۰ ست
 یدابد تعرف رو

 رم ..دنک ثمک یمک ایشب نیادیاخ ۳

 لشم درک رارکتار مان نیا هتسهآ و
 درکیم تشادداب ار نآ تنا هک

 ینوح ینامسهار كيدناوتب دیاخ نیا

 ام. مسکبم وجسج اع 45 دنا

 ( اتیلاتناس ) رد ,درک میهاوخ و

 لفهدوب اجنآ رد وا 4

 عومومننا

 د هکسا

 یارب رگید بوخ .دون شیادیب یلجتآ

 ها وج شانس اتشابهراب وداع .دش مامت زورل

 .ف
 درسپ تناذگ ار یشوگوا ها

 ایشروخ رون زا انم تدیروطع ار یتاعا هرآرک

 رولعبا ردآ يا وه ودببانیمقاطا لخاد

 مسنک یریگ و لجد رکیع مرگ یننپآ شوخا
 متشاذگ ومداد مل اهلمزا یکت قور سس

 داسک روبع م زعمزااه نایرج ما

 هک مدوب هنفرگ مسصت هک دوچواب
 نسنا مئابهتشادن اهنامگ 4 +یناکنا گی

 یاسعم دیلک هک متشاد ار بیجخ شما
 انیلاتناسردیلاح كي رد ( سولراک سچ 1

 تحصمامت رگید رابكي نم . تسا هنق يفب

 ودریببل و نم و شال و نم نیا يل#

 یسرریدروم و مدنارذگ رظن زا دوبمدق له

 اهنآردیزیچ دیاتهک دیماییاب مادر
 . دنک كیک اعم ننا لح هی ٩
 مرلظنب رولعنیا ( ربسا رتشال) درو رد

 هداد خر شیاربهکار یناهقافتا وا بد
 ككيدباشات دراذگییم نشبامن ی رهم#ب زاب ی
 یسیلهب هک هجتآ و درک ناهنیار یزجچ

 نم هک دیس ریم رظنب ,بوح . دشیم طور

 با رخ شلواهلهو ناب ۶ ار وگو

 درومرد ریسا ربشال هتفگ رگا . موبر

 هدروخن شوگب سا یناچرهد 23
 داتفایعن یتنه )یکع نآ ه مشچرگا ود#

 ماجنا یرگید شوربار هیجاصتتننا نم

 درد ,ناعالطا متسئاوتیم مهدی و میم

 لایخهکنبا یاجب .مروایب ,تسسیوآ ۳
 هقوشعم زا یکی و تا ( نورات ) وا

 .دشابیع سو

 «دوویلاه زد ینانح راگن ربخ» ناحیهرپ یقرواپ
 یم قافتا دوویلاه رد هک یکانلوه رارسا زا هدرپ

 !درادیمرب .دتفا
 شرمه وسولراک نیب یناهنپ یرابقع
 رد .دشاب هتشادن یعالاما شرتخداپ نینچه

 ابو هوت هنسه درومدص زادروم هن ودو

 نینچ زاهک .تسا یسک .نیرخآ ردپ هکنیا
 تحه یلیخو دونیم عالاطااب یناه عوحوم
 .دوش هدنال ویقوا هب عونومناهک تسا

 اب هک تئادناکما مه نیا نیص رد
 ار سکع هناخ رد دوسبول كنارف ندوب

 هرابودار سکع هن اخزا وا نتفرابو هنشادرب

 دوبرولعنیا رگا و دندادیم رارق شیاچرس
 هنیشمه نونول یسل هک دادیم ار یعیا

 هک یئاجنآ زا اما . تناددخ سولراک نیج

 ارسق اهروصت ریثات ثحت متساوخیمن نم
 ومکحع یاهلیلد لاندهب مدش ممصم مریگن

 مياههشيدناابنیا دوجو اب یلو موربیرا ونسا
 نوشیولكتا رفزاک لحم هب هک مدرکیم یزاب
 ار راکتیااما .منکب یلاوئسنچ وازا و مورب
 هزادناب اه نوسول هک مدید نوچ مدرکن

 نوناح كناهتچازمزا زورکبرد یفاک

 : ,دناهدون رادروخ رب
 یاهجیننپاهتدنارد شواک همه نیازا

 ساب ومتفرگ شود متفر سب ,دشن مدباع
 تدروسخ یارب و مدیخوپار مایراهوم كس
 ۰ تورسبمتفر اذغ

 _ت

 صسوصخمیدورو رد شوپ مرونینا نابرک
 تراک هب يهاگن نشکدوربلیآ_نادنمرنه
 .تنگ و تخادنا مایراگن رخ

 ینرابپ نادهب شیامب را دعباش ب

 ؟نوسناج یاقآ دبنه سولراک یاقآ

 یضا مه ار رتراکم ناخ نم ؛ هلی

 . مکیع

 «کتتاذگ و درک یاهراثا رساب وا
 در شیولج زا هکسا سص ر دو موش لخاد

 تفگ مدنیم
 زانا رگ اشامل نلاساپ تدسر "یارب تب

 روماماخنآ رد ,.دیورب یتسار تست نالادنآ
 كاب .درک ده (اوخیلامنهار ار امش لرتنک

 تسا هدت ورزرامش یارب یلدس

 یاهزخنتازا تشانما رنلاس هب هک ی رد

 هسخا- میخ رایبک دوبینهآ شنآ دح
 نون كيد زن ناهگ ان و مدرک زانازنآ ء دوب هدخ

 هتک رک یاهنویش ودابرف یادصورس زا
 مدوخ .مهدنتسدزا ار مدوخ یلاوش سح
 عامتجازایئانزد دراوو مدرک روچوعمج ار
 یشوپیاهوماب مدن علاب هعین ناوجنا رتخد

 هداعلاقوفیگ هد شخرد ثاچ و یشحو هدش هداد

 ناهد كلاچ + یشحو نامشچ رد زیگنا ناجیه

 اک دوهدشزاب مه زا نانچ ناتمدخ هدز گنر

 :دخدها وخهدب رد .مهزا نونک ام هیلوگ

 مشوگب مرس تب زا ,تلک یادص كي

 دیس ز

 اسش « نوشناج ياقآ ریخب ره
 .دیدیسر عق وب

 متچودیپ یوم ( نسرال سوگ ) وا
 یازیاما .دقدتتب و لکه تشرد .دو خرس

 نآ تشا دیکچوک .رایمب رس تشردلکیه نآ

 رتشییوا . هدینک و زارد ندرگ كيیورب مه
 ,ناسلا كيهب ات تا دتهابش یلا رحص شوم ثای

 نسب هک مداد رکذت و مدرک واهب یاهراشا
 ورزر میارب یلاچ ولج فیدر رد هدخ هتک

 , تسا هدش

 شخرس نامشچ و هادناکن ار شرس وا

 یاجوارگآانا دنخرچ ؛مسابلیور تشاد ار

 هصلسا اقلس دوجو زا هدشواجنا«یگذ عآ رب

 مسیوگب دناب درک هموجتسج مساپل ریز ردار

 ریز رد نم هحلسا نوچ دودلا وخ روک هک

 دوب داهب مدروف هدننار یل دنص

 کنرخرن 6 یاههتدادلفیع تزوص
 و دغ هتسازآ یسجعهدج اب .تریع راعس

 تفگ

 هتک اجناده مدونادش یاجپ رگ
 , میناعیع

 متفگ نم
 ۲۱رچ ؟ هلب

 هیکتنلاس نیسهآ رد هب شیاهناتاب وا
 نایب رابتخایب نامناهک هاتسیا یروطو داد
 هداتنا «هکشر هلیوگ. هک دانفابیع یروکت

 هتباضعو رشهگن ز,یادص ندینش هدامآ و تسا
 .دنک زاغآار هلمح هک تسا

 هطقن زا هک م رس تشپ رد سی ورد

 یسجارو :سولراکن یج دوب رودب نم دید
 ميالعومیص : هناتیودیلادص ابار ,شدوخ

 تخشوخیاهنا وج هکنبا. .دون هدرک عورش
 یاهیاصلاقوف و یلاعنامزهچ رد کرورما

 ۳۸ هنحم رد هبش

 ۱715 سس
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 , ناسج هریتسه هک دوش سرغ []

 رازسه ۱5۰ ملیف رد یزاب یارب شوگو ک
 . درادیم تفایرد ناموت

 مهار شوگ و گ یاه سکع نیرتهزا
 .ميديپاچشيپ هه دچ دلچ» یور رد

 دنابهدش مها رفامش تیاضر هک میرا ودیما

 یمرخ و یتوخ نیرق نانزور و بش
 «ایزاردو رود یلطفاحادخ پچع « داب

 سحایلع یاقآ : هانناهرک 6

 نایسالعیق

 زا بجع هچ ناخدمحا يلع « هبب [2

 صرع !یلافواب یلیخ هک هصالخ . اهفرطبا
 ؛ هک دوخ

 رد + یدرونامپاكيي :زمتسد س ٩

 نادسچدراد هدهع هب شفلود هک یلاه ملیف

 كاب هک یلاه ملیف رد وا درمتسد اب یئوافن

 , درادن دیامنیم یزاپ شق

 شاپ و نونورب زاراچ ریخا بس ۲

 .دنادشن رهاظ ققاقتا هب یملیف رد یدروتامیا
 رسارب تشولور ملیف زونه - ۳

 مه ام هلب . تسا هتفرگ نییرود یولج لصا
 ملیف نیا رد یدرونامباكي هک مياهدينخ

 . دوب دها وخ شف ۵ رگ ابا
 ,رگید هتفهود یکیات اهطلو - (

 .دمآ دهاوخ رد شپامل هب هام
 یدرونامیاكيبناج دمحا یلع ینعب همانات

 , رادهگلادخ ! ناساطعیف

 یگناپلگ ررمارف یاقآ : داباهب 8
 مرا ودیما .مالسلا كيلع :هک دون صرع آن

 یتمالمقاچزا نیا .دیشاپ لوگنش و لاحرم
 :تساندخساپ لاوتس تفو الاح ۱ هنالوگش

 یملضرد نونک ات ,یدرونامباكيب س ۱

 نسنچ مه , تسا هدرکن تبحص شدوخ یاه
 یفوئو زورهب اما یعیطسنم رعان و نید
 دوخ یاصباهنزوگ او ریسک یاهملیف رد
 .دوب درک تجمع

 یاسج هب اهلیف رد شوگوگ -۴
 باس شایزاب نارته دن زیم فرح شذوخ
 تسا هدوب « اتیب » ملیف رد اع داقتعا

 ملبفرد دینم نمهب یزاب نیرته - ۴
 هدوب رایگر رد هدازینف زیورب و لکآش اد
 تسا

 وکاکم لیف ود رد قولو رهچوم سس ۸
 تشادیم هضرع یتوافتم راک هرکاب نذ و
 مستنکیم راذگاو مه ار یریم یزاب نارته
 ۱ امش فاصنا و لدع هب

 . هدنباپناتفطل
 روپ ,فصا دحم یاقآ : نا ره 0

 لی وسناراش مرگ مالس هک هوش شرع [1
 كياكب نایم دیاهتساوخهک روطناح وبتفرگ رهمرد و دیسر دها وخ مامناهب شیرادرسلیف

 امنیس هراتس س ۱6۳ هرامشس ۳۱ هحفص (]

۳ 
 بس رک میش ,هلجم نات دون

۳ 
 حوت نامتسن مته بند ی اههج

 م ؛ نانا تفوح رد هشوگ ناعزا , ال

 هک مح

 حس رشفد
۳ 

 و نا رخب ۳ هتسا وخ
۳ 

 ه رز «وع

 فوت + رهب ایب هناک ماظت

 ۰ مس قیفر ظفاح

  امر لس ون ان ؟

 هناکب  ۳ ام تسا#

 هاسنویرداف ورهب نیدرف

 ی 4 - صرع

 ۱ م اس م

 + مراودیما مه سلخب 7

 ادهگنا دیتا ریذپ . دیر

 یقابیم یلعنا ربیافآ سوناق دین 8

 فر دوردومالس ءافصرپیافواب یا []
 هط مراب مد اهکنیا .لح , فنک زیپ ادخ»

 مو ریه هلچع لگ یمطخم یرعان ِ
۱ 

 جم و ملیف هدن ۱

 هگنشق تسدیرف ؛قولو رهچومرا - ۲
ِِ 

 و وتو زهچوتم هب ارامش مان

 . مدناسر یدمحا رهچوتم

 دو یعن دمحم ی نو اتک ءافآ رو رو

 ءاهت رب هر اعب مالدلاهلیلع از

 هک مگ ضزع دیاب ن
 ناکتشرف بشلیک ی ملیف س ۳ 1

 هلگ نودسیرف ارن زر هک جو

 راک یلنا#  اما دم ینادرم

 دوب ناموت نویلیم
 نیناپ لوکشو مرخو شوخ

 یسحملالج یاقآ : عرب ۵

 سلصم لتم مه اش هک منکچ ! سد
 نانسی هنان یور هیآیمن یناث یا

 رگید رعکی هناش یور هوریم و دم لس

 عورش ملدنردمراب ودزاپهک خآ هدیتنیم
 یناشولایفا رگا , متفگیممتشاد « هلب «۲ دش

 ؟دیوشیم هدن ریدیشاپهتشاد اعزیچ روتا»
 سلخم هکاراهملیف نت ثيزوم ۰ شدتهو+

 یردنبیاهگنهآ زا میرگب هک دنکیسن باختنا

 هند

 دوس : اه

 ۴ مهسا
 ده

 هم رک یلع یافا 8

 ِ راسل

 یاهم

 ۳ هم ۶

 هلا زمناخ : دا رهت 8

۳ ٍ 
 راتف رج ی

 یسسلا ۳ بس

 و موش ه رو

 طمسو ول ۳

ِ 4 ۹ 

 تروس دی ی

 9 بها وخ هلح ی 
 هلحعر ات 4 . ۳

 ناسجاح هللاحتف یاقآ 8

 یسزاف هب اتمسلا هک دون ضرع اد

 ۱ یسلخن   گر ۱ 5 هاو مایو تنه «

 هنیسنک من تاعولعم سلخمهک هنجازلاخ

 هک مدرک فثک !عالعهب ندرو تو -مل

 هچوتع مهرخاردو .تسا ی نانایل ا نایحاح ایم
 دوبهچامشنگلون یناتلکنا تمکح مدش ۹

 دشر ی دهک بآ وجهب _مب ک هم دعت ره

 داماد ولیکدص یقولو,ورهب ملی نیل وا

 نمنرد,دوب یزاپمه نویامهاب هک تشادماب

 ولسبات .مياهتشاد .دلچیور رهورف الیلرآ
 تعاطا ؛ مه طسو

 یدرونامیا كيب , نیدرفهبار مش مالب

 یفوسنو زورهبو ناجرم « یرداق ربا
 دیهرک رکشت . ميدناسر

 یونوم ساع یاقآ :تشر 8
 زا هنهرهدیاییم صلخم هکنیا لثم 0

 ۱ دوش هرات معاد ,زیز یه نا رج

 نینژانیوب و دمآ تشر مسا «رایود د۷
 كيیخامونمهک متکچ , دروخ مغامدپ یه
 ۱ دکچ ,مرادهلصاف مهزاایرد

 نالاهک نیخساپهب مبزاد رین لاح رهرد

 ۳ لیوحتار,تخساپ + ناج سایع ۱ موشیم دلراح

 هروم نارکیزاب ياهمليف نیلوا - 
 !تترابع بیترت هب امش رط

 تشماراتخم یقت ۰ هحام تضح هنیا هلیمج
 ۰ ایوب

 شایمر , ينادجب قربم ۳
 كي رابیتوب ,نامیلم ترضح هچیلافو دس

 تحصو , تک زاب نامرآ ۰ درماب مدق

 ردینیتنش رنسماجراو « ياودزا ,نیمجتب
 دایز امش تسحرم + سه



 ۳ زیافر دیحم یاقآ :زاوها 8

 ار اش مالس 2 ۳ هیلعو مرا

 دوبدیهوجیناعط فرا هک ار ۰ و
 رلییم یزگتمالسلاكيلعالب فتح متن لب ۳۲ و نیدرهنایم مينادپم ام کاوی

 :مگزانآارنتییاوج الاحو » دیمماد ارچچ الاح . تن یفالتعا یفولوزوره
 ۱ , هدیاع رهچرسم هل جا لب الذن ونیس مه یملیق

 ی 0 رگیکیا
 ر ۵ .درآ

 رو فا رد ظ) مداب ریق ون و ره را نیدرف ی یآ رد یدرم ملیف هشیپزته - ۲ : ۱ نیدرق

 هش هتل فیتنس

ِ 1 
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 زا یملیف رطاخ نیمعهب .تس

 پ آیمن

 كيثلفلد ملیت ازچ هکببازا صلخم +
 نینینهمه و عالناب تا نخ یاهته ۱ 2 1

 وحطسو وابات رورهیو نیدرفا

 زن سصرد . دینکهلموج یک
 هبایمردشپ امت هب هامرهع یناتس لورم

 .دنیاب اش شل

 شیامتهبیو

 :مینکیم یفرعم

 !«راتشوگ » دیدجهدنناوخ

 ششچ ناهگانو دنکیم ژاب ار یتکاپ : ربخیب اج همه زا صلحم هک .دینک مچ

 شرخآ مسرتیم .سرپفو وگنا هگ مدروخ اج نانجنآ !تسا هنانز شمادنا هک راس
 هکدون شرع و صقا هنکس یلادج : رکسم داحارطو . هان ناگدناوخ تخت

 ! دون میش له

 یعب هدالول نک بارخ هناخ رکتیم . دیریگب لا اد یسناعیلس ربکا یاقآ ینعب هدالولادیدج ده حر ریو

 هک هدنخ زا دناهتفر برو ددناهدرک .فیک دوح یاهدنحت زا ناچنآ , ناخ را
 دناهتش ون هما رد ! گن

 لثع یئاه دادعتسا وگخساپ هحفص هک ملاحشوخ «!وگخسای ناج : یلخم» ناچوگخا "

ب ادیدخ هک اجنآ زا نم «!یضاردوخ زا هچ وگیناپ» دنکیم فک
 ناوجلن هدنلاوخ ود ه

هدرک ادا بوبحم ولت هرابردار بلطم قح هک منک هچ متنک , مدنقالع راتسو شوک ۱
 

ود شیپ هرادش دنچ هک شوگوگ لکبه هب مدناسجار راسرسو متسشن هک دون نا * ّض
 ی

 یعلخم بیصن ,جیلم هکس دون كيدزف راکننا نیبهاب : وگخاب» دیدوب هدرک ۶
تس» مسا زا ار « رات» و شوگ و گ يا زاار «شوگ » متنگ مدوخ شیب ۱

 موریعشک «را

 13 ه تساهزم اب يلبخ !هراتشوگ» دونیم منکیم ژانفوت

 هزماب یلوگیمزانیدرک پآ ار ریفح هرهز  .تس هزماب چیه . ریخت : گح "

 لاح رهب ؛ مروآرد ناتسزامیپ زارس رمالا رخآ :تاراکنا واهیلامزآ قوذیلا تبات ستم

 6 رسم و ناب تا مدوهو مکمفر ار هراوک» یشچ یر ۱
 ؛ هنوگ
/ 

 ۱ مویصت

 تابیاكييهبار اش مالن نتض رد
 کس کدب , مینا

 مرد یدعب همانات

 یدیه دنحم یاقآ : داره 8

 وگندق ماللاكيلع هرقف كيزایسپ 0
 ل؟سشف لث ندیعساپ عارس مو ریه

 سلخم نک لو یرعاش قون نیا ؛ رخت *
 2۳۱ اک بل

۱ ٩ ۹ 
 ۱ و یرداف عربا -

 دزرادن یتین

 ۱ ی ۲
 یزاب یاربیدرونامیا تیب هرس" <

 ناموت رازه ۲۰۰ الف ملیف رهرد

 و رد ,الاح ۷ یقوئو زورهب -۳

 ردیتارکاذم اما. تسا هدرکن یژاب یجراخ
 یزابیتنیولراک زا یملیف رد هک تسا نایرج

 دنک

 درادشپ امن هدامآ ملیق ج.ر لو دوس بب

 هدراذگ شیامن هب لزغ ءامرهم رد نیدرفزاو

 و ینادزگراک لوفشمكنپا نیدرف ۰ دونم
 , دشاپیم اهنامسآ زارفرپ ملیف رد یر

 او یمیطم ثالمرصاندوب رارق رابثی بم
 دنوشیزایمه باتفآ غیبت ملیف رد هدار دیمس

 , هک

 امش رادهگنادخ

 یلک وتداق یدهم یاقآ : نارهت
 ميدفتمااداككیلط ددعكي زاغآ رد 0

 زا هکلسب ۱ هشوگ نآ منيشنیمن و مرادیع
 هک مضرمیم پاوچ رد اتیه

 . یاهدرک یراک بوچ ار ام هکنيا زا
 رد:اسماو ۱ رکشتم ایندکیو نونمم ایننکی
 یتابهتشاد لابقاو تخب زکا . اهنپوک هراب

 هزاتیتا هتشادن رگاو یشیم هدنرب هک
 !یناخ يب ضلخم لثم یوشیح

 ,تسرفب و نکرپ ار اهنپوک ۰ لاح رهپ
 همالخ یدش هدنربدیاخ ؟ یدیدهچ ارادح

 تسا ءار اهت نیاهک

 یناب لوکنش و لاحرس هتیمه
 ینایفرش بايسا فا یاقآ : هادنابرک 8

 زا!ناجهلور مالس : هک هوش شرع []

 دیامدومن قیوشت ارریسقت اپارس ریقح سن
 ۱ میش مدز تلاجخ یلک
 ۱۱ دیدوب «دید

 هک

 وگخساپ "هنن كي , وگخساپ صلحم ۱
 رفندنچ تسنکمم روطچ اوابرخا . متسع
 ۱ میشاب وگخساپ یافت اب

 روریاپ» یاقآ هلجم زاینما پحاس ۲
 » «.نایتلاک

 یو رمک نیاهب مدآ

 مخساپ یحبآ وج ردریدقت رهب

 وازا .میدناسر نیدرفهپار اش مال ب
 نی |هدنا وخ ابتح هک میتشاد بلطم هتشذگ هتمه رد

 سسپاتسا ندیظماحادخ مقوم هکنیا لتم
 ظفاح ادح

 ناقص سجع یاقآ : ناهنسا 8

 نونکامه هک دوشیم شرع دمب و مال
 هیهت .تسدردو شیامن هدامآ لایرسدنچ

 یلادرایهكمس هب ناوتیم هلمجنآ زا هکتسا
 ,,ولوادرم ۰ زا ریشنم رهش ۰ نوللپانناج
 دومت هراثا

 هرییعسهباکیرمآ ردنونکا مه دار دیمس
 هتخادنا يا تخاس ملیف رد یژاپ لوفشمو

 . دشاییم یردان ریمل

 ...هک مینک ی مداهنشیپ

4 ۱ ( 

 رتکا هب ؛ امنیس هرانس : رییدرس یاقآ 8

 یگ ر زبنسحنیا .دزادربیم یرنه یاه هنیمز
 ره هب نتخادرپ نیا راوج رد « اما تسا

 یگرزب ملظ «رتانت» قح رد , فلتخم یاه
 امنیس هکنیا هنرگم ؟ارچ . دیرادیم اور

 تسا یرگید رنه ره زا رتکیدزت رتاتت هب

 توکس رثانت یاهمدآ , رتاتت هرابرد ارچ سپ

 ٩ دیاهدرک
 ,رتائتدقنهب اریتاحفص هک منکیم داهشیپ

 سأصتخا رتاتت ناراک ر دنا تسداب وگتفگ
 کشت متساوخرد تباجا زا اق . دیهد

 . منکيع

 « رابتیهلا ءایشرف : نا رهت»

 تیقاوهثیمهام هک اجنآ زا : رییدرس ([]

 هرایرد هک مینکیم لوبق ؛ .مياهتفريذپ ار

 مياهتخادن بلطمتساراواتس هک نانچنآ

 هراپرد یتاحعس شیاثک هک دیحدب ءزاجا فا

 تنا رقاتت روراب لصف ةک هامرهم هب ار رتالت
 دن رتاثت هرایرد دینادپ نیقب .مینک لوک وم
 تشاد میهاوح بلطم و

6» ۲ «( 

 یاهربخ یصس زا : رییدرس یاقآ ۰

 دیسیونیمیلاهددآ زا . مریگلد ولج تاجفس
 یسام دادعتسا ؛ رنه هسیمز رد نونک ات هک

 بلاطمراوچ رد تسین فیح . دناهدادن زورب
 یتح و یدج یاه دوشو تگ نیس

 هرایرداهربح نینچ پاچ هب , بوخ یاهریخ
 ملادیم یلوم زا .دیزادرپیم اههرهچ یصب

 تساوخ تیاعر هب ربزگ ان يدودح ات امش هک
 هچ ملادین هک اعفاو . دیته ترثکا
 : امتیس هراس دهاوخیم ملد ابا . میوگب

 نانسچنآ یاراد نم هلام نیدچ بوبحم
 .دنامب بیقریب هک دشاب یگهژبو

 «شخبناود سابع : زاوها»
4۳ 
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 قا غایب .دیاهدوزفا هلحم هب یدج بلطع

 :هژیوب ریخا هتفه دنچ رد هلچم بلاطم حلب
 متساوخبم اهم .سا هتناد یرتهب تیفیک
 یاهیسیاه ریخپاچ ریو هک منک داهشیپ

 نادسرتهدوش و تنگ هجرت پاچ اب .ناهج

 اش . دیزرو تردابم یجراخ ساشرس

 نینچمه بوخ نارگیزاب هزات یاهفرح
 ن ه داقتعاب : یجراخ دنمشززا نادرگ راک

 .تسا یلاخ هلجم رد شیاج

 ار هلجم تاحفص رتشیپ هک ميوگیمن نم
 مکتسد اما ذیهد ساصتخا یجراخ بلاطم هب
 .دشاب یلا رياو یحراخ بلاطم نایم یلدامت

 «ینا رم امر .دمحا : ناهنصا»

 امثیس هراتس ب ۱6۳ هرامش - ۳۷ هحفص 0



 رحم وجود وج موج موج وجوجوج وجسوو

 دانچنیا رگر ه تشحو و سرت
 ] تسا هتفرگن

 دوح راکهاخ نی

 رب رد ار امیس

 رد ورک

 (هیقب) ناهاگ آ راک نیا

 اروا یاهمشچ اهروتکژوریرون ۰ درادهگب
 ضا رنعا لایرس ناگ دسک هیهت هب و هدرک فیعم

 دهدپیل رت یروط ار

 شاپ یحارج لس ثپ هلیسوب لتسلایف هک

 رد یداع روط راودوت بوخ
 لایرس نیا تین وسهک انا زا اما .تک

 انآصت نیاهرادیکتسب لوفعح هاک راک كي
 طن ماکت یه تا رپیتتاب ودن تیاجا

 ناتلد هک .تسادرک

 یزاب لایرم

 بت

 و دیدرک فرطرم مه ینارگن ن ۱ اعهحس

 اتما رادخرچ یلدس یو « سیر
 دا رخ یک ربع ر یاهکس

 بیا دم ره وونک رب هرسپر»

 ترول اعم نور وطن و اهااسک .لابرح

 نوسیدم ار شییوجم و ترهغ ماین تنا

 تسا شک رحتم هخرچ راهچ و دایرس سآ

 ! تریصب مشچ اب یهاگ آر اک
 ,نکشتنس ناهاگآراک وم ی رد ال

 تقریم روعت یهاکآ راک هب وگ هم روهط

 فورحم لایرسا مهنياهک انییان هرف كي رگع

 ده نکمم «تیرتسل *
 فورحم دنمرته «ساکسپسنارف زتیج#

 رحیت شقن نیا یافیااب نویزپولل و اسیس
 تبرتسا تنال ناگدنزامو هادنان ار هوخ

 نودب هاگآ راک لب هک هندرک تمان زین

 ددا .زامراک سازی زین ینانیپ .تردق
 هم تکرش كي ءاگآراک شقن هک وا

 شا هداسصلاقراخ لا ردا ءوق تامکیدراد ار

 نان + تسوا هارمه هب هثیمه هک نکسو

 درف كب زا ینح هک دیاپيمار دوخ بنا رج

 ینرهسق رب هوالع یو . هدبآيمنرم زین ایم
 راکفا رک مت هلیسوپ فراد ایاضق فتک رد هک
 زین دروخودژ هب شکس یراکسهاب و درج
 تسود ار فدع یییجع وحنب و هزادربیم

 مو سم 7

 رخآ رد

 یارسب تیرتسا كنال لایرس ها اراک

 نازراپم یاههدیدپ نیرخآ نایرچ رب هکب
 وفكنوک یریگارف هب دریگپ زارق یدرف

 ؛ یل سورب» تایح نآ
 تس وا ؛ روکذم ل

 ساط هلک اب یهاگآ راک
 لامرس اب زیپ «یالاوابیل» ان

 -یم شخپ مودهمانرب راتیدنچمک كاجو

 تسویپ نکش تس ناهاگآراک .فس هب هو

 یاهمتآرامحتا راار شقن سادوخ مهم ه و

 وارد پین شوخ یلوفب و «هفر هسن»

 تک تل لاو یقع ار یرابم هچرک) ۱ ِ ۴
 و بیت ۳2 ار تالاژامزل
 بلغا هکاسنآ زا اما دیمان ون شوخنا و يم

 انتنادمدزت اپ میلاحومیتس ناعاک اراک
 قارس و هنخادناخبت هلک اب كاجوک روی
 و وب « رظتنم ریع یهودح ۲

 دوب» هک اجنآ زا
 رم ته

 نم رت روهنم « رتبا رب
 یاهتدسا + دشابپماینیم ملات ی

 مدقیلپاش و لکش نینچ اپ سکره + دیدم
 زا یدسلقت ارشراک تشاذگیم امنیسب

 زن سالاواتیلت و دتسناديم رنبرم دوم
 رسیر شتیلاعف اهتدسات هک هوب هلمجنآ زا
 هرا محو هوب هدشیگ شکر زپ فلس ما هاب

 .دندرکیم هساقم وااب ار شراک

 ء۲تسژوپ» ملیف شب ابن اب لیق لاسدنچ اما

 ملیفدنچ اب و هادناش ار شرتهیالا و اسیلا
 ربرم اب هسیاقم مادژا اردو خ مک ک رگید
 روسطج شزاک هک یک ناونسب و داد يناهر
 نیاوتفابالاویغزرا+ دشابیمیم ایررا لقتسم
 . تساهدماین ب ناکر ایسب ده عزا

 ۱ ی 0

 ۳ ی و ک

 (هیقب )مرگ ناتسبات
 اب و مدش هدیشک امنیم هک مدوب

 ناتسات ۰ ریخا ههام دنچ یراک رپ
 املسم و تحا رتسا یارب تسا یتصرف

 موشیملامش یهار هیب لثم مه نم
 . نا رهت هدننک هفالک یامرگ اب نوچ

 .تسا ندشكنخ هار اهن نیا

 ناتسات مایامامت مها وخس س

 . مرب رسب لامش ردارل اسا
 هک تسا يسام تصرف ناو

 مرگ یاهزور , راک یاغوغ زا رودب
 .منارذگب هاوخلدبارناتساتیالوط و

 هک مییبیمیلاحرد ار هدمیس 0

 :هوالع و هدش هفالک ام گک زا ابوک

 شدوخ دراد هتسنرلوک لباقم هکن

 دی وگیم مادم و دنزیم داب
 یهنهچ بجع 1

 امزگ اب هک ميسرپیف هدیپس
 فیارلصف نیا هنوگچ و دنک یم هچ

 ؟ دئاسریم رخآ

 هنجرد اتدوریم هک یلاحرد
 دیوگیم دنک دایز |

 امرگ لباتم رد اعفاو نم -"
 تيمیعس اصوححم و مراد تساسح
 رگاو منک ی زاب ملیف رد رتعک منک
 مسک لوبف مهاوخب ار داهنشپ مه
 یناهملیف رد , اهوبرانس هب هجوت ای

 ارد رانک و لامش رد ناشنانساد هک
 هک ملف دنچ رد للد نمه . درذگن

 هبهک یمدرم مامت لثع درک ی م باچیا
 دندرک ی یاش,مشوب ویام . دنوریم انش
 یلاحردهدروآ یورسکسهب تل هک

 لوک

 مات 0

 (هیقب)هدا ز یلاو
 دی ابمنک یگدنزدپ اب نم لاحرهببوخ

 ومزادریبهامرهار یفلت و قرمو هناخءراجا

 هک یفنع هفاضاب تسا لئاسم نیمه یار

 یور هاگیک دوشیم تعام مراد راکسا هب

 موش رهاط میس هدرب

 كيمادکد مآ شیپ رد باختنا هلسم رگا (]
 ابو نون زیولت ۰ رثاتب + اعسس + تسون هار

 ؟ هلرج

 كاپمتروص رهبلوچ هلیود دسردتص
 مرلب رد

 امیانیس رگیزابو دادرگراک نیرته 27
 ٩ دنتم هاه مادک رضاح لاح رد

 رثآو نیدرف نارگیزاپ نیب رد نم س
 ار یایییک راک اهناد رگ راک نیرو اوین

 ۳ محدیم حیج و ,رتشبب
 ٩ نهزیولت ردو (7

 ابرو دنمروپ روصنم كش نودپ -
 ار سه

 هدوبمادک تاینویزیولت لایرس نیرته ۲2
 ۱ ٩ تا

 نیریشو خلت و قلع هصق ب
 یسالک ابیاهرود تدوخ راک یارب اآ [)

 1 یاهدید مه
 مراک وچ ریح توس هب

 تسا هدوب یب رج ۱
 رتشیبار یناک هچ راک هلبود راک رد [7

 ؟ یدسپیم

 و یلیعامس

 هشنچ هب تیاهراک رد هک یراد تسود ۳

 ؟ یس رب یاهباپ

 یار ار یدح دوخيمن تهویه

 طفف یم دومن صختم دوسفع هپ

 ان ۰ هسب معا +

 1 وح ,نحدپ اب

 "_ٍِ مایا + دما

 شوگنیتاعبات ربخ شن وت دروم رد ([] ه 1 اب ۵ []ل

 اس را یخ

 هن کچیه ریخشتا روب مسق ادب مس

 طقفهک میراکمه طقف ام تسین یاهط

 سو ميدیدیم ا یدکی راک 5۰

 !تسیچ هدنبآ يا رد تاهمارب []

 هصتم هدنیا .یلایرس تسا رارق

 «توق ادخ» ملیف مشاب اب ی زاب دم

 ه ناک امک و تسا مابتا هب ور هک مه

 مراد زاعتشا مح هلبو- هسمع تیااس

 تسدتیاهوزرآ هب یناوت هکننا دیما اب []

 ینک ادب

 ناگ دناوخبامتیا رمر ۳ ناابزح نم بت
 هنصم

02 
 یاه رهج یناساس نب ریش

 لاهک هار رد

 ب رخ

 !ریخاهک یدیدجیاههرهچ زا یکی [2

 تسا هدومن زاغآ ار شایرنه یاه تیلاع
 -- ملیف ردلاحنات هک درادما یلاماس نربش

 یلو مهان و ولوچوک طفاح ادخ نوچ یلاه

 هتسناوتملیف ودنبا و تسا هدیدرگ رهاظ اهنن
 هک ی رولسدیانن بسک یو یا رب يتسقفوم تا

 .دشاسیم زاسملفدنچ هجوتدروم نوکامه

 بیل ردسب نیا زاهک راد میصت وادوخ اما

 , دوخ رهاظ یرتهب یاه



 خیرا رد درمسا ی دکدوخ. تا هاب هر

 هژیوو یملع یاه هلجم یتح واه«انژور مات و

ار لاونسنیا و.دندوبهدرک ینابر دنا
 هدینک شیپ 

 الاندرد هعفاونیا یوگ با وج نا ونیمار یک هچ

 شایرمک هحلسا سویناخوا دوب هدش ثداب <

 دک كيلش شاهنیس هب نآ اپ و دریگب
 زسگر سه

 دندرک پاچ اههنانزورهک یئاه شرازگ وه ول

 فالتحا وری اههمهابمامن سا هدشدپ احدی ورپ ریه
 رولعب یشکد وخنیا یاه هدنورپ نیرتمهم .دنراد

 طضقوا .تسا هدرک توکس هشیع هیاربیندوخ
 !رسعهدوبهنشوننآ ردهک تشاذگ یاجب دوخرا ن

 لسحن مناوتسن رگید ار یگدنزهک نم ناریزج

 هتوسهنرسیس یشومارف تسد هب هکدوب اهلاس ار نآ

ربخ و ناگد سیو را یاهدع هک هچنآ ی ال نشار
 ناراگن 

 شوختسد هظحالعیب حیران هزادناهچا هک میونیب ور

 دهاوخبهک یعفوم رد صوصخب. دوشیم نایب طلب  هاس

 مسسپ و زیگنا رب لاجج یاههلاتمرس همانزور شورف

 هرابرد هک اههلاتمرس نیا رایکی لاثع رولعب . لس

 هکار سویناحوا » دوبهدن عورش نینچ يب

 ریوصتءاگتسد رانک رد هدرم دوب هد روهعوخ و

 وتسا تقیفحزا رود و غوردالماک « دندرک اد

 4به شزادنا ریون هاگتسداب وا . دناهتخاس

 درسکین رکف رگند هک دوب اهلاس دوب هحورق

 فلنحبیاههنشر رد اناد رایسب نیسینکن ثي هک سو

 دیمهننار واهک ی نامز . دون ولج راس شدوخ دز

 دنک هناتسا وا زا تس

ز خرچ یگتسههک دید قسم
 هاگشند و یگدن

تماجناهب رتن كب طسوت هب ( وداج غارچ
 هدسر

 یاه نامر رد یرتشییاه عرتحم فرطرا اه
ا رتخا و فثک فلتخم یاهروثک

 رهاب .دش ع

ر ( هدنز یاه ریوصن ) هک مدیا یا اههییدپیآ
 ددا

 رتشبدراذگب شیامن هب نارگانامت زا یرنگر رفقا

ا اههاگتس دننازا تابره اب و تفرگ
 یتسمح ؛ نان

 یفارگ و تا فدههب رگید مدق كي , دو

 یمارگ ون اسیس شادیپ رد هک اههاگتسد نیازآ یگ
 هاگتسد, تساهدنام یقاب هتخاشان اتسنو تسا مه دو

 ردیمیلگنا ( لب ) سدنهم هک تسا ( بوکس

ب ورا رونکژ ورپ هاگتسدكي.نحاسامنآ 4
 پوکسو

 كينکتیلپونیتسلا ) رد هک هدافسالپاق و ۶
 تدل(

 .تسا هدشهتشاذگ شان ضرعیهب و یفرعع

 هحفص كي زا ( پوکسوتوبروک ) هاگتسمروف نب

 ردهکد وب هدشلیکشت ,دشیم هدناخرچ دنا شر

 تلاح ردحدنصقر تلکسا ثابروگ فشقت نآ فتح

 نسیارد رون ,ریوصت ماگه.دندوب مدش هدیرب ف

 یاجن( لب ) سدنهم هاگتسد نیارد . دتیع
کبمهدافتسا زین یاهشیش هحفص كيزا یهاگ

 در

 هدندوبهدش يشافت نآ یور یزلف هحفص ریظن یل

 ( یوکسوتویروک ) هاگتسدیبازا رگید
 یاهلیش لک للتم :فاب كب

 بجع لاجج و هداعلآقوف ناجیه تعاب ۸۵۱

 امنیس هراتسصوصحم ساکع

 ۸۴۳۳۴۰ نفلت

 لخادرزا هعلعفهب هعلعف ییردیپ یاهشرپ اب هنیش نیا دنام

 تشپ رد ریوصتزا دعب ریوصتهیویدب و تشذگیم هاگنسد
 دنتفرگیم رارق یسدع

 یدصب ریوصتک ی اهلصاف رد . ریوصت ندشضوع ماگنه

 روسن هلصاف نیارد هکسپ ایارب ؛ دریگبرارف يسلع تنپ رد
 رسا اهربوص و دونن سکعس شیامل هدرپ یور رب .دیفس

 كس زا( لب) دنهدن تس زاا رناخدوخ ییوکسوورتسا
 نفر ماگنه زادره هک درک هدافتا یزلف ( رتاخ مگارفابد)

 تشپ رد یدعب ریوصت ندمآو یسدع تشپ زا یلوا ریوصت
 ,درکیم یریگ ولج رونروعع را و تفرگسم رارف یسدت

 هدشهشادرب فده فرطهب رگید مدف كي هلیسونیدپ

 یتافتهنیخ یوربهک دل رحتم یشافتیاهیلیف رگیدراب كب ودوب
 باجعا تعاب هک دندشمدراذگ شیامس صرعم هب دندوب هدش

 هک تسا بلاج راپسپ یفارگ وتاعنیسحیراترد نیا .دشیم مدرم
 نآ رده تسا یشیاس ءاگتسد نیرنیمیدق (پوکسوتویروک )
 .تسا هدش هتفرگر اکن هنادند كي هرقرف

 ماس یصحش هک تسانیارب یکاح رگید شرازگ كي

 یسناکیرما تنتاپ كي ۱۸6 لاس رد ( نوارب ,پ از
 س رونکژ ورپ ) هاگتسد عون كي زا( هدافتسا و تیث قح )
 هحفصمه هاگتسدنیا رد. تساهدرک تفابرد ( یگدنز خرچ

 فیدنناد شرپ یاهنادند كي هرقرف .كب كمك هب رادریوصت
 ناخرچیزلف ( رثان مکارفاید ] كي و تمآیمرد شخرچ
 تدیخرچلاح رد هاگتسد راک ماگنه هشیمه هک يسدعتشب رد

 هربوصت ندنصوع نیب هلضاف هکد نیم ثعاب. تسا هدوب

 .دناخوپب روت زا ار

 امنیس شیادبپ تشذگ رس رد شزرا ریو تیمهاا هرایسب
 زا یلاکبرمآ عرتخم كي عارتخآ , نآ نازاتشیپ و یفارگوت
 هاگتسدهک تسا ( لبه .ر . یره ) مانب ( اینلدالیف ) یلاعا
 هاگتسدكب مها .تخاح ۷۰ لاس رد ار شدوخ یعارتخا

 شراد ری وصت هحعص هکد وب ( یگدنز عرچ - روکژ ورب ز

 سسلادشرپتسن ثامکه بک وب یبردیب ریوصت ٩۸ یاراد
 ,تسا هنشم هدناخرچ

 اه ربوتت ننا بابكتسانبژ راکشزرو كباب هحاقر ,

 یفارگ و تفاب هتبلادندوب هدمآ دوجودب یفارگ و و شوركبک

 حلب نداد روت نامزز وه هک
 ینالوط راسب ملبق ساسح

 پو رتامساتاف ) مانب هک هاگسدیا .دو
 نیدنچدش هعهدسمان (

 - ددمدراذگ یفرعم و شیامن شرم دفهراپ

رتکاارد نیا زا حب لا ور
 نسهرد ۷۸۷۲ لا 

 وتفریوصت نتف رگنامز دوبهسناوت نک و دانک دوب لات

وک هیئا مدص كیا زار یفارع
 عرستخع ثاب ( "دانگ رات

 یسلگنا تنانكب تفایردهبققوم ( یسور . ن ) مان يسلگنا

 هیاباک دش دوخ (یگدنز خرچ دونکژ ورب ) هاگتب
 یا رب

 مدخ یریریبوتالپ ( پوکسوترولآ ) یوررا نآ انا و

2 ۰ 

۳ 
 ءمایتان

 1 0 خب
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۳۳ 

 هلباعم ردیسب رس و میغ و
 دیاس شوخهک یئزب

 اب ار ماش بشمآ

 دران ناوتاب اپ
 دیزاد لیم :دیوگ یه

 باوسج نر رگاو ؟ تی ووخب نم

 ض دنک یم هفقانا اروک داد تیم

 اش مروخیم ورسن هناخب یارب
 ؟ روطچ

 ما رهش كرزب یوزدآ

 لغت هک تناوخ اه هچب ز !ملعم اقآ[]

 ماجنادنزاد تسود هک یرا ۲, دوخ هدنیآ
 دنک یشافت ذغاک یور .انهد

 دالخ اب ادیباوه كي سکع رفت كي
 یقوگ ابار یرتکد سکع یکی , دیشکار
 شکسچ و راچآ سکع يرگید هدیشک یبط
 در سو يزيچ سکرهاصاخ و درک سر ار
 یولوچوک «تسرنه مارهخ رج

 لا رایاس

 و.رسسک ی م رکف و دوب اتشن روجنییه هک
 . هیرگ ربز دز مه هرخالاب

 تقگ و تفر ولچ یناب رمان ملعم

 گر زبیتقو وگب ؛ مزیرع نکن هیرگ -

 وین کمک نسات یشبهراکچچ یاوخیم یدخ

 دانک هیرگ ودینک الاب ار شفامد ما رهش

 ؛ داد باوج

 رس. .نزهویب هب رهوش ما وخیم نم -

 وتسکع یروج هچ مئودین مشب رتوبلیم
 + دیشک دیان

 امنیس هراتس - ۱۸۳ هراس 4۱ هحفص

۳ ۱ ۱ 



 اشامت رهش - تابتنالت ۲

 نماهوین همانزور -# نآ حل نیرتیلاع رد هئداح +

 تناگ همانزور .هكاکجبهم رک اپ هوش ه هرهلد ۰ 8

 م وخد,ترب ام منع متتیتتن ولودویید

 نوکربا, ییلک. یوائورف

 کالوب شیبسب زین, 9 قیسس یه یسلآ ام

 (هیقب) لاویتس9

 یارجاكپ دش هجاوم دمقالع هک نانچر

 معریلو تفاپ شیازفآ ارجا ود ه هنارور
 هک اجنآ زا

 ناوت ءارجا ود

 بصپیرانلب هورک ۰ شیا فا
 ناز

 ثاینس و زهآ زا یشان ینتخ

 زکید هاب رب

 « درکن ار نوزقا رورو راپب

 نادنمقالع یرقاکت دتنادن ار

 دوخ نیا هک

 هدهاشم هپ مدرع قاپتشا ینورف هناثن
 .تسا یللملانیب یاییز رنه نیا

 هدننکت کر ش یاههورگ
 یرازگربلوم یزرواتک ریشدرا یاقآ

 تسرپرس ونارهت یکسورع لاویتف نیتخ
 هورگ دروم رد نوناک یکسورع رتات .ءورگ
 : تنگ لاویتف رد هدنک تکرش یاخ

 یکسورعرتاثت لا ویتف ود تک رش یارم
 بنی سانشرسوهدیزروهورگ ۷4 زا نارهت

 رفس یاریذپ ءورگ ٩ هک هدش توهد یللملا
 ءاگهپ ءورک شش 4 نیازاو » دندش نارهت هب

 - ۱6۳ هرامشس (۲ هحفص (7

 جا

 یر و نژیو

 تک رشو دوب دهاوخ نارهت رد لاوپتس

 ناملآ و یکاولکچ + اداناک هورگ هب
 اریز ؛ تسا هدشن صخشم نیمی روطب لار

3 ۷۳۹ 
 ناهچ یکسورع رتاثت یاههورک یاهدمارب
 لبقزا ابلاغ میرم ناوارف یادنیقالع بیس هب

 یاهلاویتف رد دروم
 ریارا هک .دش دحا وح ترک ۱۱ هک

 نیاو تسا هدخ هیهت

 » یدعب

 یکاولکچزا هدش توعد ءورک هژبوپ نایم

 نا رهت هب ررفم دعوم رد دایر لامتعا هب هک

 ماب و تسا یورمم رایس

 رظن ر

 + دمآ دنها وخ

 همانریو تسا روهنم .رتایت گالب هایس رتاثت
 یئاپورا نارگ انامت ریظنیب لایقااب نانیاح

 دوشیم هچارم

 نا رگیزاپنیونگنهامح بس هب ناربازا

 ینیپ ,شیب ندوب و یکسورع رتاثت یاهفرح

 اهنتلاما ءراونتج رد تکرش هروم رد یلیف

 یزاب بش همیخ یتنس یکسوره رتاثت «ورگ
 درادرظن رد نوناک و تئاد دنهاوخ تکرش
 لیکتتب مادقا یراج لاس ءامرهم لوا زاهک

 یاهفسنارگب اب زایکسورع رتاثت هورگ كي
 كينکترگشیادنینآیاه هراونتج رد هک دنک

 امئس هراتس

 9 اس سم

 ۱ سیمین ۸:6 0 ین

 . دنشاب ینارپا یاههورگ هیو

 اهناتسرهش رد
 ۳ ذ

 ۰۵ هپ یرکف شرورپ

 ناک هوک ملهف یللمل

 نوناک هک اجنآ زا

 بد !ویتف یرازگ رب

 نیمهدزا ,لاصا هک نارهت رد ناناوجونو

 ,ونتعیاه همانرب . دن دهاوخ رازگرب نا
 همنیف شپاس تهج ناتسرهش هدچ رد زین

 دهذیف بب نیئیپ یاه هراوتشج تم

 رث وج ی هن یکسورع لاویتشف دروم

 هک تیار یسیلگنا ورگ زا « یلبف شور
 ا دوخ تازپهجت هیلک
 دمآ دنهاوخ نارهت هب صوصخم لیموتا

 هب هک تس توغد

 یاه رهش
 جا ۲ هامریت ۲٩ ناجنز 8

 رجا 4 ریت ۲۹9 ۲۸ زیر 8

 جا 4 دادرم۱ و ۳۱ هیئانر

 هک دوخ ع ونتم یاههمانزن ءارجا هب ۱

 0 معم 1 ظععتمناع ۹
 ناریا یژاب ابش همیخ یکسورع شیامن_- ۲

 زیت ۱۱ یلاریث

 یلا ۱۳ اکیرما روثک یکسورع شیامنت ۳

 روت ۸

۳ 
 هورگ

 16500۳۲ ۲ هجم»
 ۲۰ ناتسلگنا روثک

 : هورگ
11۳6 1۲116 ۳۱۵۲۱۵0۵6۱۱ ۵ 

 ۱۰ هنارف روثک را یکسورع شیامن س ۵

 دادرم ۱۵ یلا

 هورگ ِِ

  ۳ 1مع ٩۲ 11۳362۱۳۵
 ۱۷ اکیرما روش ؟زا یکسورع شیامت -

 دادرم ۲۲ یلا
 هورک

 66008 اف2۲ موم

 ۲۶ ناتسهل روثک زا یکسورع شیابن -
 دادرم ۲۹٩ یلا

 ۳و
 1۴62۱۳6 ۸معنم

 لوایلا متفه و تسپ یاه خیر« ۰ رکدت
 ساستخا هامدادرم متشه یلا موس و دادرم

 یاه روثک یکسورع شیامن یاه ءورک هب
 دنراد یبرغ ناملآ اپ یکاولسکچ , اداناک
 نبا۲ هراونشج رد اههورک نیا تکرش نوچ

 مالعا هلیسونیدب تسا هتنفاین تیعطاف خیرات

 هورک زا كيرحتک رش مدع تروص رد ددرگیم
 شیابن همان رب الاپ یاه خیرات رد روکذم یاه
 . دش دحاوخ ارحا ملیف

 (هیقب) هلیمج

 سیسان ربخ ندمآدوسج و هب ثعاپ هلیمج اب

 دوشیم هدز سدح و تسا هتشگ هاگشیارآ
 هاسگنبارآ رد مه دعتورل صخش نیا هک

 یعهس

 دناهتسنا وتن خیر اتنیا ات زوه اهناراگن ربخ

 رطاخب نیاو دمباپ یهاگآ !رجاع

۱ 

 , دشاب هتشاد

 | افیفد

 دوب ناربا رد یهاگآ عجرم چیه ندوبن
 ودهدبامبهرابنیا ردقیقد یئاهربخ دنا ون هک

 ندنلیوسب اهرافن یروف یلیخ رطاخ نسه هب

 راکب اهسیس هراس سکلت و دش بلج

 ميدادعالطا ندل
 ماجنا ینافیفحت هراب نیارد

 هبو داتفا

 رد هلجم یراگن ربخ رتفد

 ریدوز هچ ره ان

 هو اب یاهبحاشناگعا تروص ردو هداد

 ۱ ناعیا رب و هداد ماحتا هلسح

 !رهنکت نا ام ناراگنرربخ

 لیقاهتدمزا هک دبیوشب هلسج

 تساهدربیم جنر یجنرغب
 ار هشيپ رتهنیا رکف

 تروص رب هاح رتسک هک

 .درادلاس

 زا دیا ها وت

 نایانشآ نابز

 عوموم زا هلسج
 ردتنآ هلم یا و

 دونهدرگ ی

 یاههتنه ردام لاح رب , تسا هتشنیم یو

 رتلماک یاهربخ هدنیآ

 رد رگید تاعباثو هلیمج یثک دوخ هعباخ

 میها وخرا رق امنسس هراتس ناگد ننا وخ رابتخا

 هرابرد ار رتقیقدو

 .دو رتکیدرت درک حیمقت ارثآ

 ۱۹۱۸لا- یدکی انس كرزب یهثداح

 «یگسیگدنز» و «كفشیپ »ملیف ود شامن

 هکر اتم رت یاهلاس رد هک اهبلیف ننا رد .دون

 ناسلآ تردق علخ و مود ریگملاع كج

 نیلپاچ یگشسه یاب رابه ,دوب هدخ هنخاس

 «نیلپاچیلدیم» و ایز «سنایوروبادا» ینعب
 .دنتشاد روح زین نیلپاچ رتگر زب ردارب

 یاهبلفات طسف ار یراکسه نیا هاندا»

 ییرابزا یمناح و هچبرسپ : تخادرپزور .رناز
 نسیلپاچ یندیس یلو .داد همادا نیلپاچ اب

 هراکییهقیل و یگس یگدنز زا : ردارب یاپباپ
 یها مه اریوكنک كنهزایستنک و تبال میالا

 .درک

 یهحوبجب رد كفشیب ملبف ثداوح

 رد یسلراچ و ؛ تشنگی م یناهج لوا كنج
 هک : تشاد ار زادربلایخ زابرس شقن نآ

 هاسگودرا هپ شیاهابو ر رد دشیم قفوم
 هضخر ؛اهیناملآ) نمشد نازابرس یگنج

 .دزاد رپ ینامرهق تایلعع هب و , دنک
 یاهانحص « ملیف لوصف یتتفرت داب زا

 یهاگباوخرد نا اب رسرگبد و یلراچ تحا رتسا
 لصف ؛ هدش ولعم ناراب بآ زا هک تسا

 یلگنج ناتخرد گرب و خائاب یلراچ راتسا

 لصفو « یناملآ یاهزابر - نتخادنا تسد و
 و كلورتم یهناخ كيب یلراچ ندش هدنهانپ
 درا و نادتخاس رد زا هنایشانوا هک . هبارخ

 و راوبد زا ترامع هعنآنودب .دوخیم

 ۱ دئاب رادروخ رب یراصح

 ,مامتا ۲727



 یراک رب نادسرنه هلسج زا نابژ یلع

 رد یزاب لبف لاس تشه دودح رد هک تب

 بلغا ایو هدومن زاغآ ار یناریا

 یاهملیفهلمجزا .تسا هدرک راک نانادزگرا
 نامرهق - لوب یابند : ناوتیم نابژ یلع

 رازه - غارچلچ - ینانفآ بش - هدکهر

 دنچ و بارخ هناح « هدش هدنار « ندرم راپ

 . درب ما ار رگید ملی

 یلاد ینویزیولت لابرس رد یو نیچه
 یماحشقن یناوقن رصان هتخاس نوللبات لاچ
 هرود لاسا زا نابژ یلع .تسا هتفرگ هدچب

 یناربا یاهعلیف رد یزاب یارب ار یاهزات
 .تسا هدرک زاغآ

 یاهدع اهنآ نيب ردو دناهدروآ یور یزاب
 یتبثم یاهراک دناهتسناوت هک دناهدو يه

 و تسیچ اهنآ دروم رد ترظنن دنهد ماجلا
 دساک دراد دوجو یلماوت یتکی م رکق ایآ

 ٩ دئاب نانآ هار

 هدوباهناوج لام هشیمه تفرشیپ الوسا -
 نوچ دنوش راکب تسد اهناوج دیاوو

 دشاپلوحتم دیاب هک تساهنآ هدیاو رکف ی

 نیا هپ یساوآ رکا هک منکیم رکف نم و
 او دننکیم تفرنیپ دسرددص دنهدپ هورگ

 راک دشابن بوخ هتسد نيا لوا راک رکا

 اهیدید چ اپ اهیمیدق ندماين رانک دروم رت
 ار تلع نا منکیم رکف نم هک ميوگپ دب

 دینکن وجنسج تداحو شنیو بح رد اش
 نیا اهنآ هک دئاپ روطنیا تسا نکمم 4

 یقیسومرد لوحتو تفرشیپ یاربو
 1 یدنبیم دیما

 طرشب یلو .. یلو دنبوخ اهناوج هلپ
 رهو دننکن دیلقت نآو نیا یاهراک زآ

 یدرگ ینویزیولت یاهلابرس زا یکی رب
 " رارقنارگ امنیس هجوتدروم اهراب نه

۳۳ 

 ؟یزابكپ اد مدوخنوچیلد ماهتفرک
 هد رس

 رکپد تلع و منریسمن

 دو مرادن ین ست هروصنیا ۷:

 :رسیک رارسسن وز وا ؟ را اسنیس مدرسم هسجو

 رراک نیارود را هک تسه مه نیمه یار د

 ماءدین ست

 ۳ او رب
 زورمنکی ار راکنيا یزودرت ۱ و مزادرپ
1  

 . نیب ار یرکیزاب هدودو (ور * ۳

 (هیقب)ملیفش راز گ

 بتسا یئانیم هچرپ اه تو اف« دنراد ۳

 . دحدیم تسدپمه ار دوخ موش هجین

 یحرطمملیف تسلاوتپم هسق نیااب عاد بش
 7 تین وضاح لاحرد لیلد ود هب اما دشاب
 لوا تسه مهنآ هدمع لکشم عقاو رد هک

 نادرگ راک مود درادن یمانشرم رکیزاپ هکنيا
 هکیروطنامح .تسین هتشک راک و هدیزرو نا
 ملیفلاح رهب هک تسا هسف طتف نیا میتفک

 كيتكت رظن زا هچ رگا - دنکیم ظفح ار
 شرازگ یتلاحو تسا یئادتبا رایسب "نتشوت
 همینرددک دراد حایتحا رگ ائامت دراد هنوک

 ادپپ مهافتنآ نامرهق اپ رتشیب ملیف لوا

 رتهب ار اهنآ دیاب روظنم نيا یارپو دنک
 ناکما نیرتمک ملیف هنانساتم هک - دسانشب

 دراذگیم مدیب رایحخا رد رظن يا زا ار
 زین نارگید یفرعم درومرد ار شور نياو
 دیامنيم رازگرب بیترت نیمهب

 زا جراخ تاقوا رتشیب رد نییرود
 دراد ار رظان كي تلاح طقف و تسا ارچام

 ماسسیف یزک رم هثداح هب هکیتفو زاسلیفو

 تسزا ار ارجامیلسا فنه هرایکی « دسریم
 و هرهسلد حالطساهپ داجیارکفب و دعدیم

 بیقعت و رارف یاههنحسردو دتفایم ناجیه
 یلادتبایلیخ روطب براش نتئاد هگن ناهنپب

 هکنیا هجیتت .دزاسیم یلمع ار دوخ روظنم نیا
 - :دشاب مدنهد رادشح هناوتیمن رگید مین

 ار رگاثابت فعاوع یحطس یلیخ روطب طقف

 مود نارکا اپ یرارکت یاهملیق نایم رد

 ایشناهترب ناوسیح و ناسنا زا دیاب ادتبا
 ملیف نیا یهراپرد البق هچرگا - مینک داپ
 ء مياهتشاد یبلاطم شاهدنزاس و

 هیاقم هلئسم ینقو دیوکپم ارتناه ترب

 اپ هیمهام دیآیم شیپ ناویح اب نانا
 رکف هلئسم هاضتم یاهدبنج هب یهاوخ دوخ
 اما س میراد یلاه توافت هچ هکنیاو مينکیم

 هپاشتم یاههبنج یوجتچ رد ملیف نیاود نم
 تاناوبح اب ام اهرظن هچ زا هکنیاو ماهدوب
 . مراد تهابش

 روظنم نيا هئارا یارب ارتناه ترب

 دهدیم هئازا یئایز ملیف هکنیا زا رظنفرم
 هک . دسریم مه یتست لباق ييات هپ
 ماجنانف لها دیاب ارنآ یاوتحم هپ یگدیسر

 رتناموکدلیف كيمينيبیمام هک هچنآ و دنهد

 تسا یدحب ملیف یئایزو تسا زتطرپو ایز
 او رگاشامت نیرتبصعتم یتح ملیف فدح هک

 ۰ دهدیمن یراژآ مه

 یرود ۰

 راکنیاهب تسد نیمه یارسب منادی

 نم هک تسنیا مه

۱ 
 هرو ر هنشناوسخ یاری بد

 سس

 یرگیزاپراک هبمرادن يست و

2 

 ۱۳۳۳ اب

 «وریژناژ» 4 دخاس«هپورت نس مرادن اژ»
 اهنت هک تسا لزانو یحطس یدک كي

 نآردهک تسا سنوفود یثول راک نآ زایتما
 دوخ سوصخم یدمک بیت دباییم تسرف
 ,دهد هئارا لماک وصنپ ار

 وگنیدبدپ ملیف شرازگ هحفص تصرف رد
 زا ملیف نوچو میدیسر رید رشیلف دراچیر
 نآ زا راچانپ هوشیم هتشادرب هدرپ یور

 «دنیآ هتفه یارب ار نامدوخو ميرذگیم
 دیما یاهرپخ هکدنچ ره -- مينکیم هدامآ
 تسزال اجنیا رد . دسرپمن شوگی یشخب
 یلامنیس یاه همانرب هپ میشاپ هتشاد یاهرانا

 یاهدوپمک یدح ۷ لاح رهب هک نویزیولت
 رد لقالو دنکیمناریچ ار ام یاه امنیس
 .دحنیم شیامن پوخ ملیف ود اپ كي هتفع

 اد

 تن وماراپ
 نازرابم و اهلاجنج ,اهتشع ؛ یگد ن

 نس زا یلسک یلعتدمحم یندش شودارف

 ملیفنیا رد زورماب ات یگلاسدرتاخ

 . تسا هدش ریوصت

 یر وصیت جم سسسسسسسسسسسسسسسسصسصس 9

 نیاهپ هحفص نیا رد میراد میمست
 بوک رارق زا میشاپ هتناد هجوت مه اع همانرپ

 گاکچیهیمیدقیاهراک زاملیف كي هتفه نیارد

 یارپ دنام دهاوخ شفرح هک دید میهاوخ

 نفلتهرامش

 امنیس هزاتس

۳۹۹۳ 

 امنیس هرات ۱4۲ هرامشب 4۳ هحفص [7]

 ۱۳۳۳ سس

0 



 ! ام هقباسم و مشجتفجهد

 بمرهپو یشک عرف رد تک رش یارب ارمشچ تفج هد نیا بحاص (7

 حش بحاص دیاب زیاوج زا یر  !هتسداهجچروهشمنادرم را یگمه هک

 دسانش امنح ار مشچ تفج - ی ار همه رگا ؟ دسانشم دنته

 تروصنبا ریغرد . رتهبهچ هک دیسادش
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 یسانش ملیف

 یح راخ ملبفمادک هنحص نیا 0

 بههک نآ لوا رگیزاب مان و تسا
 ٩.تسیک «.دشاب .اقآ

 -۳ رازآ و تیدا ب ندییو - ۳ ندادرارق لحم  لبلب - ۱ : يا
 - نیتسوب - خلق 4 یسلگنا ملق - ینرع نابز رد یفن تعالع - ربر
 نآرادفرط - غزو ب ٩ لج نومسآ- دنیوگبم تیئاب - ت تالماعع زک رم
 هاب -. ۷ یوسنارف بارش س دناسریمار بجعت هک یمالک - دنتسه زی اهدرم
 یجراخ ناتساد - ۱۱ هباخ تب سدتهلگ ۱۰ حنکش - عمج تسالع بم هلن سر ریه سس ٩ تسا یددع س لاتاخ ه ریه رنرابلا هح سا مر ره هس هدشک
 نا وا رف شتح

 دروخبم ار بآ ددش مک من هک یغرمیگدادلدویگسشایتس ۱ : یدودع
 بم « رازفلع هوکش » ملف رگب زا مان..لا وج زا یناشتسا لو دحاو - < عمجرببض  ینشاچ یعوف - طاشناب وزیسرسس ۳ یگناخ خرم س تبولطر - ؟
 تروصردنازلف - ۸ نایم رد - ناواهپ- ۷ تسار رس - رسزخم - یسیلگنا یاچ - ششآ - ٩ یتیسوم تالآ عبج ردیملق - دوشیم بوم ود نامرهث 4
 ینماتیوسیوروتفورعبهمانزور -- ۱۰لیولت:هرتنا زآ- هطساویب لوعتم بمالاخ فیللوت دونبرق زا یرثا - یناوسرداپرفسنوشیمنینج البز ترارح تتید
 .تارشح نعشد - یهاگآ - ۱۱ تسا

 مانفورح نیا عومجم زا ان
 اب ناربا یاس تالوصحم زا یکی
 !دنآیمتسدب نربا و یرقعج تک رش
 ؟ تسیچ ملیف نیا مات
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 رد لارتنوم یالملانب هراوشچ راعت
 : دوشیم هصالح ریز

 ادرط یاس هب هچون فده نیرتهب»

 بسک یارب تبافر لاویتف نا رو
 هشئارا رد افرص فده و دراددد چو ریاوچ

 .تسا ناهچ رسارس زا یرنمیلیع ۱٩ یاس

 یا رس هراوشج یرازگ رب نابرج رد

 هیمررد یرتیلاع یاههاگ رظظن هب شفای

 .یصصخت یاهسنا رعک و اهوگتفگ,

 یسررسسا هژیو یرگنهنشدگ و ؛ دازآ
 تالوصت تهج زا ناهج یامسسهتشذگ ر

 نیارد . دوشیم هداد بیت رت !اونحم

 :یلامش یاکبرمآ نازاسلیف راثآ و«

 ,یهورگ ی اهدناسرناگ یمن, نارگاناعت
 .دوشیمهداد شيامن ملیف ناگ دن عیزو

 ریهامج داحتا) وکسع لاو
 (یو

 ۱۵۷۷ یالوج

 وکسم ملیف یللملاسن لاوبتف
 اجنآ زا و دش را زگ رب ۱۸۷۵ لا یال

 هدادبیت رت رابکی لاسود ره هراونشج
 زازگ رب۱۹۷۷ لا هدنیآ هراوشج «

 هتل گ هب یهاگن رد ؛ هراوشح سا

 هروص ار یقرت یابورا شايسالک یاهبلش

 بیلیف نینچدهو .دهدايمرا رف ینابررا و یر ارت

 نایرسج رد ناناوجونو ناکدوک هژیو یاه
 یلاکم و تیمها وکسم هراوشج یرارگ رب
 ,دن راد ساح

 تالابا) كلرویوینلیف هراونشج
 (اکیرما هدحتم

 لات ره رسان

 رگید زا كرویوس رماپ - هراوشج

 نآرد هکتسا یاهتیاس ریغ یاههراوشح

 زا را اف رص هدک را زگ ردنابهماگ رظن و شرگن

 ردنیاهک : هزیاجو هقباسه و تسا حرط و

 لا راسک ردناتسدزا یراسن معزن یلیلحت

۰ 

 ۱ ورسسه . یلدنس یاهبس هب ناهج یره

 نا . تاهزیاجو شیزگ زا رترهلرمثم
 دوخیم رازگ رب یرهخرد تفیفح رد هراونشج

 رسا رسرد یرگید رهخره را هک (ترویوس)

 یرادرسلفتآ رد ,( ناهج الامتحا) و برغ

 یراد رسل روطم) درادحاور یرابلف و

 قافتا و تسارهش فلتخم یاهتسق زا ددرک

 یاهلایرح و اهملیفیاها رجاموثدا وه نداتفا

 هراوشج نیا تمالع .(یلامیسو ینویریولت
 رگیدزا هک ..تل "۰45: 0۱

 ,دکيم شریاس الروپوبل یاهلاوس

 لاوپسف یاهدنا رب هدتکت باده و ریهر

 نانادرگر اک بلاغ رظدهک تا (ناد دراجیر)

 ما رتحادروم تسایدرعنلاهج رسارس نادقتمو

 لوفم و ددو هدش هتخاش ياو . نادراکو

 دوخناددراچیر یریهر و ینادرگ راک ندوب

 مسلیف هراوشج یناهجدهجو یاهبس زا

 یاهبلف هب هراونح هجوتو , تلگرویون

 دروم فلتخم للع هب هک ییوخو فراعتمان
 را رسق اههراونشچ رگید ناساخراک لاقا
 هراونشج نیا زیاهتهوجورگب د زا « داف گن
 .(سراپ ردوگلا ییرخآ) لثب , تل

 دراد همادا

 بت هعسوت ناحایم :یانی هچنآ .میدز ملق اهنآ هرایرد نیشیپب ی

 5 بل ناتس و هایم 4 ظن یاهمان اب الوا تسا یئاهملیف هنابیم یق
 هتشاددیوخ ی یساصتخا یئامنیس دنلیام ثگ رسم اب یزاب اب غادبش لثم یسوخ یلیخ

 هن اگ انج هسرضماپ .لته هکیروط اه ِ ظن زا هچو هدن ظن زا هچ ساش

 ین اکیرما ناکه تک هیهت زاد دوخ یا یلیخ اهملیف هکدیا بیحع "

 قطنوچ دنهدیم اهنآ هپ ار تسرد نیا رین ۶ مه نایچانامن هچ «

 یناکیرما ناتسوپ ءایس ءدش دنهرگ هک یرامآا لبانم ردیلیوطو ضیرع فرمس هکیزوط

 و دنتسه امنیس رادافو نایچاشامت هلسج را مدرمو دونیه هتسپ هدنهد شیاس یاهاس

 اب اسیاه نلاس ناتسزپ دیعس زا رتشیب يتحالطسا هب لصف ن اهنآ ندید ی

 تیاضو بلج نیارباپ . دن یم یناخور هتفگ انو دنوریمالاپ مه لوک ورس زا یابی

 طن رد دیاب نایچانام ۱ هورگ نیا رطاح رایچالابارمنراکن اهیدسقالع نیا هک دنامن

 دنیم هتفرگ یارب ياهناهب هک اهنآ را یضمپ ياتام
 وکتا فا« هنخا- « گررب ردام » هیده ومن بل صنم دنشنلاد هحفپ نی نتشون
 « یلنیترام یاهشیفآو اه سکع یاغامت هب طقف راچانیو

 ستسا روطنم نودب و فدهیبملیف تاب یاب میدر سنح هک اجن و دش افک | ملی

 ثاپنیف ریودا مناخ یئایز و سکس نآ رد هل كلالب رتک د مان اب ت ملیف مقاو رد کگ رماپ

 هدسمج اس مایلپو طسوت هک دیاهرسمو

 رتک ۵ یارجاعو یسپدق تیدح ملص نیا رهاط

 ر فورحم دیاهرتس و ۰ ,یزاس لی

 هزا یهتیمز ككي رد اهتنم -- دیامتیم رارکت

 تسوپ هایس ن ارگی باب

 «سونیسایئول ترپار» هک یناتساد رد

 یزومرممنآ دوخهک لیکح رتکد + هتشون

 هب قفوم دوخ یصخش هاگشیامزآ رب تسا

 دوخ یور ارنا هک دوشیم یئوراد بت

 زدم وراد سروخزا سیودنکیمناجتما
 شدوجو هک .س هدرگیم شکمدآ یئالویه هب

 دنک ی داجیا تشحو و سرف ره رد

 تیصعا زناح توجنیارا ناسادسا

 یناناداصتم یوخود نیبمو یواح هک تسا
 نابرهم تسا یمدآ هک لیکچ رثک ه . دشابپم

 ونیممحریب یتکمدآ هب لبپ هظحل كي رد

 ود رم هک دریگیم ار هحیتن نیآ ءدسیوب و

 هدیباوخ مانآنوخویحزیب یتیرخع یمدآره
 یلامزودشاپ لرتنک لاحرد مئاد دیاب هک تس

 ع هق یهمجاهتق ونآ هوش اهر تیرفع نیا هک

 دنت ویپیم

 ءالطا هک اجنآ ۷ - اکیرمآ یابیس

 داتحم نایاب ار هصق نیا راب یدنچ میراد

 تسا هدروآ امنیس هب

 ناج تک رش اب ۱۹۲۰ لاس رد لوا راب

 سورراب ناهک ۱۹۳۲ دا رد دعب و روسیراپ
 و حرام كيرترف تکرش اب ارنآ نایلومام

 نیرتهنیاودومن یزاس زاب رتیکباه مایریم
 هتخاس هسق نیا زا نونک ات هک تسا یملیف

 + تسا هدش

 هتلا هگ دحدیم لیکتت ارنآ یهناهب مامت

 هد یحارج نآ سکس شخب زا یرادقن

 گ رزب ردام دوخ ۱ هیده ملیهتکد .تس

 شا هدا ون اخهک تسا یناوجو بیر بز هک تسا

 شیاس ملیف مادتو .دنکیم هنوسو راچد ار

 یناوج رپ هرخالاپ هک تسوا یاه یئایرلد

 سیف را

 ناتساد را .یرادفم هک ميريم سنح

 داح ره رد هک تسا هدش یراکتس مایف سا

 رس ملبف نوچج - درادن یتیمها عوسوم نیا

 هرادن نتفک یارب یزیچ راک لک

 «ننپاک دراچبر » هتخاس «عادیش»

 ناگدنزاس و تشیلارک تیعقاو یعدم

 همناخراک و هونیم رادروخ م وا

 یهصق هک .دننکيم اتداملیم یادتبا رد نآ

 دناهتفرگ یعقاو هثداح كي زا ارنآ

 زا لبق هتفه دن ریگیم میمصت ناوج ود
 شوخحالطساهبارم اظن تمدخ هب دوخ یهرمع

 رفس هتاپب ,لصتم نیشام كيابو دننارذکی
 + لکشم هک دپآيم رظب دنوریم یحبرت
 كياب ءار ذوط رس .تسا نز نانگر زب هقالع

 هوخ ره - هپ یرفن هسو دنوشیم اشآ رتخد

 ات کا رهش كاي رد هکنیا : تنهدیم همادا

 دوشم فقوتم اهنآ رغس نیشام یبارخ

 و هیقرتم ریغ هعقاو كي ریسا اجنآ رد
 + قوب همجاف تقونآو دندرکیم مهافت هوس
 و تبوخ یاب ریز ناتساب نیا ددن ویپیم
 لکخ م هپ هوتیم طوبرمو دزاد یمکحتسم

 هک یاهرهت زا یضب رد هکنیاو نالاوج

 مسع ینات تابصتو دننکیم رکف یطارفا
 (۴ هحنص رد هپفپ
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 :ینکیم تفایرد یتوخ یاه
 ارقرب طاو یهاش و محاع

 ناترظنهب زورما هک یلاهنصفوب هه

 ناتیلاحش وخ تعاب هدنیآ رد دنیآیمیلاع

 زورسا هک یلاهراک اسبهچ  .دش دها وخن

 ریسلا رگ ر اب نوچادرف و دنته هداعلا قو

 هلجعاب . درک دنهاوخ ینیگنس نانیاهدناخ

 یاهیرادف گر کا سوصخب + دب ریگن ۳

 یسلا رذگ فالتخا هداوتاخ رد .دبراد نا وا رف

 یریگناترس یاه تاقالع . دیآیم دوجوب

 . تشاد دیها وخ هاد رهم دل تاپ

 شئادربنایمزا یا رم یفاک تردق اش رم
 دوسجو هدش ناتتف رثیپ ءاردس هک یعناع رح

 قابتشا ودیما همه نآاب هکار یراک

 هفرگو . دینکناهرماعتا دیاهدرک عورش
 بقعه تسا رتهب اهدرجم , دیوتیم فساتم

 زاهافو ناتسود .دندنبللداد رف نودب یاه

 سیم ییوخبهک یسکه ب ودیربت دابزا اردوخ
 دوش راکرد . دینکت دامتعا دیساش

 ءادرکد یها وخ یلامداش ساسحا هاع تشهیدرا

 حنر درد رس زا الامتحا

 هدلسح زا شی نانایفارطا و ناراکمه

 زا . درب دیهاوخ

 .دیشابهتشادن عقوت ناشیلانا عت
 اراپ ودیئابن بلطءاج مال دح زا شیب

 راچدهفرگ و , دیراذگن نورس دوخ میلگ زا

 ماجنا رکفهب تسا رتهب. دیوئس ینیماات

 ترشاعمرداردوخ تقو. .دیشانیلمع یاهراک

 تاقالمدینکت فا 7هیامیب و هنجیک دا رفااپ

 نسه ور همنیدلوتم ابیزیگناترسع یاه
 رشخیب یگدننار ماگنه. تشاد دیهاوخ هام

 نیرتمک هک یئاهراکرد تهج نودپ تیام زا یلغث یاههنی هز رد .دینک طایتحا
 یمقفوم و هدش رادروخ رب ذوئناب صاخشا دینکن تلاخم درادن امش صخشهب یطابترا

 شتفادس و یتسودهپ هک یسک هباردوخ را رسا دیوخ
 فالتخاءداوناغ رد « دیزاپسن دیرادن نابپا

 روتاتکیداما «درک دهاوخ

 لسمحت نارگیدهب ار هوخ هدیقع ودیشابن

 محافت ءام یدو روپرهش نیدل وتماب
 تشاددیها وخ لاک

 ژورب ,یلاحهدیفف

 دینکن

 مسکا دیوخیم صالخ

 ویور هن دینک باصح نادوخ یو

 لوقشروخرح دایر هک ی

 و یلبتت یک دنا

 هش دعاوخ اش لعا5

 تف رشیپمن ام ینییدب

 یگدنزمه هچره +
 ابدخاب هتخ ادیسکحتم ساملاش یئوئاب

 الینآ هبدیاوخیم یقلخدبو یدنن هنرک ره

 وجوسرب و ه« !ادسدو دیو هاهس

 موزل تروصرد , دیربذپ ار یداهشیپ چیه
 ردیها وخب یلامتهار هب رجلاب ساخشا زا

 اصنمداوناخ طیحم رد هک یشمارآ مریخ
 طلاشنویداش ساسحا یفاک ردقب تسا را رقرب

 نیدل وتماپ.دبریگن ار ثحپ هل اید اس ۳

 ,تشاددیحا رخ لماک مهاتت هامنابآ

 ؛ دیریگب یمهم میمصت دیها وخبم رگا

 نا رگید نقلت ذوفن تحت ؛ دیشیدنبب یقطسم

 مه دوخ بق یادن هب امضو دبریگل رارق

 اصدرجمهب تاکتنیا تیاعر .دینک دامتعا

 یگدا وناحهلسكيیا رب .دوشیم هیصوت رتشین
 یاهدن زاسیاه تاقال ء, دوشیما دیب یلح هار

 هنتیمزرد . تشاددیها وخماع رذآ دلوتم اب

 یط رشب .دنهدسم ,قوقح هفاسا هدعواشب یلغش

 .دینک تباثار دوخ یلادراک هک

 تدوخب» دیوگیم یمیدق لثملابرض كي

 زا سپ « « دنک تکمک مه ادخ ۲ نک كمك

 ماجنایارب دوخیمسج و یرکف یئاناوت مامنا
 یناتاتلطعم دیریگپ كک ناب رظندرو هراک

 هاگهانپ نیرتهبناتسود.دوب دعاوخ راپ اشاب

 رههوتشهیدرا نیدل وتماپ , دوبدنها وخامش

 الاصتحا , تشاد دیهاوخ لماک مهافت ءام

 یشراوگیاه یتحارانو هدمبیاهدرد راچب

 اد یادرارق يبه هملاطم نودب . دیوشیم

 ,دینکن اضما



ِِ ۱ 

 هلاژ - ودیل - نوتبن - دن وهش - سک ر-ایسآ -] تختیاپ یلامنیس هورگ نیرتهب رد یدوزب
 سس
۱ 

 (كیل) یتیس زولیس - اکسوت -یلاتان - داگ زاساپ . كلف خ رج . ایبملا

 یقت اباضمء
 یدسحقمژزیهرپ :نتمجزرم

 زملیف وقیلیف _ : رسم

 لا و



 كيتاموتا روتوم نغور
 لوصف مامت یارب

 سد اب تفن تاالوصحم ع اونا

 درا دیمهاگن ناوحار تال آنیشام


